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RESUMO 

 

BOLIN, A.P. Investigação do potencial termogênico e metabólico da planta Camellia 
sinensis em camundongos obesos - repercussão sistêmica do fenótipo bege. 2018. 
105f. Tese (Doutorado em Farmacologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O desenvolvimento de adipócitos termogênicos/bege no tecido adiposo branco (TAB) 
pode reduzir os efeitos adversos da obesidade e melhorar a saúde metabólica. Certos 
agentes farmacológicos e nutricionais podem promover esses efeitos ativando fatores 
de transcrição ou vias regulatórias, promovendo o browning do TAB. Como 
suplemento nutricional ou dietético, os compostos presentes no chá verde (CV) têm 
demonstrado fortes correlações entre o metabolismo energético e a perda de peso 
corporal (PC), no entanto, sua potencial contribuição para o desenvolvimento de 
células termogênicas/bege foram fracamente investigadas. O objetivo principal deste 
estudo foi avaliar a relação entre as alterações metabólicas induzidas por uma dieta 
obesogênica e a indução de células termogênicas/bege em camundongos obesos 
tratados com CV. Além disso, foi avaliado o efeito de uma mistura contendo as 
principais catequinas do CV (EGCG (2 μM), EGC (1 μM), ECG (0,6 μM) e EC (0,4 
μM)) (Sigma) em uma concentração final de 4 μM e o extrato de CV a 0,19% na 
indução de fenótipo bege in vitro (pré-adipócitos 3T3-F442A). Camundongos 
induzidos à obesidade (dieta de cafeteria/16 semanas) e tratados com CV (500 mg/kg 
de PC) durante 12 semanas mostraram uma redução significativa nos indicadores de 
obesidade, ganho de peso, depósitos de gordura, hiperlipidemia e incremento nos 
níveis plasmáticos de adiponectina sem alteração na ingestão alimentar. A taxa 
metabólica basal foi aumentada, assim como, os genes envolvidos na oxidação de 
AG, termogênese e marcadores de células bege no TA subcutâneo de animais obesos 
tratados com CV. O CV também diminuiu a inflamação e o estresse de retículo 
endoplasmático induzido pela dieta e a resistência à insulina (RI). É sugerido pela 
primeira vez que o tratamento com CV induz um ciclo fútil que envolve a de novo 
lipogênese para ativação da via termogênica in vivo e in vitro. A mistura de catequinas 
e o extrato de CV demonstraram redução significativa no acúmulo de lipídios, além de 
induzir a expressão de marcadores termogênicos relacionados à oxidação de AG e 
ativação mitocondrial, bem como o consumo de oxigênio. O efeito termogênico do CV 
e do mix de catequinas ocorre de maneira autônoma e dependente da modulação 
temporal de fatores adipogênicos como o PPARγ. Nosso estudo sugere que as 
alterações metabólicas promovidas pela ingestão de CV induzem o gasto energético 
e comprometem o destino final da célula adiposa, ainda em etapas iniciais do processo 
de adipogênese, com modulações que envolvem a via do PPARγ, associado à 
ativação de um ciclo fútil e indução do fenótipo bege. Essas alterações culminam em 
uma estratégia terapêutica eficiente de combate à obesidade e suas co-morbidades. 
     
Palavras-chave: Catequinas. Chá verde. Gasto energético. Obesidade. Tecido 
adiposo.  
 

 

 

 

 



 

   

ABSTRACT 

 

BOLIN, A.P. Investigation of the thermogenic and metabolic potential of the Camellia 
sinensis plant in obese mice - systemic repercussion of the beige phenotype. 2018. 
105p. Thesis (Ph. D. thesis in Pharmacology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

The development of thermogenic/beige adipocytes in white adipose tissue (WAT) 
might reduce the adverse effects of obesity and could help to improve metabolic health. 
Certain pharmacological and nutritional agents can promote those effects by activating 
transcription factors or regulatory signaling pathways furthering WAT browning. As a 
nutritional or dietary supplement, compounds present in green tea (GT) has 
demonstrated remarkable correlations between energy metabolism and body weight 
(BW) loss, however, their potential contributions to the development of 
thermogenic/beige cells have been scarcely investigated. The aims of this study were 
to evaluate the relationship between metabolic alterations induced by an obesogenic 
diet and the induction of thermogenic/beige cells in GT-treated obese mice. We also 
evaluated the effect of a mix containing the main catechins found in GT (EGCG (2µM), 
EGC (1µM), ECG (0.6µM) and EC (0.4µM)) (Sigma) in a final concentration of 4µM 
and a GT extract at 0.19%.in the induction of beige phenotype in vitro (3T3-F442A pre-
adipocytes). Obesity-induced mice (cafeteria diet/16 weeks) that were treated with GT 
(500 mg/kg of BW) for 12 weeks showed a significant reduction in indicators of obesity 
such as BW gain, fat depots, hyperlipidemia and an increment in plasma adiponectin 
levels without alteration in food intake. The basal metabolic rate was increased as well 
as genes involved in FA oxidation, thermogenesis and beige cells markers in the 
subcutaneous AT of obese animals treated with GT. GT also decreased inflammation 
and endoplasmic reticulum stress induced by the diet and relief insulin resistance (IR). 
It is suggested for the first time that the treatment was able to induce a futile cycle 
through de novo lipogenesis to activate the thermogenic pathway in vivo and in vitro. 
The mix of catechins or the GT showed significant reduction of lipid accumulation and 
upregulated the expression of thermogenic markers related to FA oxidation and 
mitochondrial activation, as well as, oxygen consumption. The effects of GT and the 
mix of catechins occur in an autonomous manner and seems to be dependent on initial 
mechanism in adipogenesis through PPARγ participation. Our study suggest that the 
metabolic alterations caused by GT ingestion induce energetic expenditure and 
compromise the final commitment of adipose cell, still in the initial stages of the 
adipogenesis process, with modulations involving the PPARγ pathway, associated to 
the activation of the futile cycle and induction of beige phenotype. These alterations 
culminate in an effective therapeutic strategy to combat obesity and its comorbidities. 
 

Keywords: Catechins. Green Tea. Energy expenditure. Obesity. Adipose tissue.   
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   A obesidade é considerada hoje como uma epidemia do século 21 (Risk Factor 

Collaboration, 2016) e vem sendo descrita como uma “Nova Síndrome Mundial” 

(Burkert et al., 2013). Desde 1987, o NIH (National Institutes of Health) tem utilizado o 

índice de massa corpórea (IMC) (peso (kg) / (altura2 (m) para definir obesidade e 

sobrepeso. Indivíduos são considerados obesos se o IMC for maior que 30, e 

apresentam sobrepeso se o mesmo estiver entre 25 e 30. O IMC serve, 

verdadeiramente, como uma ferramenta de triagem e não de diagnóstico de saúde. 

Além do IMC, a avaliação da distribuição da circunferência abdominal e a porcentagem 

de gordura corporal podem fornecer informações adicionais para se determinar o risco 

de saúde. Hoje se sabe, que o risco de doenças cardiometabólicas (doenças 

coronarianas, hipertensão, Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2)) está aumentado em 

pacientes com IMC normal e que apresentam a medida de circunferência abdominal 

maior que 102 cm para homens e 89 cm para mulheres (Mcshea, 2017). 

 Apesar de décadas de esforços para retardar o progresso da epidemia, em 

2016, mais de 1,9 bilhões de pessoas, acima de 18 anos, apresentavam sobrepeso e 

mais de 650 milhões eram obesas (World Health Organization, 2017). Esta 

prevalência se traduz em um custo global de saúde equivalente a 2,8% do produto 

interno bruto (PIB) mundial, ou aproximadamente US$ 2 trilhões. Além do excesso de 

despesas com cuidados de saúde, a obesidade também impõe custos sob a forma de 

perda de produtividade e perda de crescimento econômico como resultado de dias de 

trabalho perdidos, menor produtividade no trabalho, mortalidade e incapacidade 

permanente (Tremmel et al., 2017). 

   A obesidade é caracterizada por um aumento da deposição de gordura. De 

acordo com uma visão simplista, está baseada na primeira lei da termodinâmica e 

resulta de um desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético. De acordo 

com essa visão, a obesidade é o resultado de baixa atividade física (estilo de vida 

sedentário) e aumento no consumo de alimentos ricos em energia, que ultrapassa as 

necessidades diárias do indivíduo. No entanto, sua etiologia é mais complexa. De fato, 

circunstâncias como o status socioeconômico, o ambiente e o comportamento 

pessoal, além das interações genótipo-fenótipo, têm que ser levados em consideração 

para se entender a obesidade, assim como estes fatores afetam a ingestão de 

alimentos, o turnover de nutrientes, a termogênese,  a oxidação de ácido graxo (AG) 

e, também, o armazenamento diferencial de gordura em depósitos adiposos regionais 

versus tecidos não adiposos (Gonzalez-Muniesa et al., 2017).  
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   A epidemia da obesidade é acompanhada por uma miríade de riscos à saúde 

e está associada com diversas comorbidades, tais como a resistência à insulina (RI), 

DM2, doença gordurosa não alcoólica, esteatohepatite, asma, diversos tipos de 

cânceres, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Essas comorbidades 

estão relacionadas com a geração da inflamação crônica de baixo grau, característica 

da obesidade (Reilly e Saltiel, 2017).  

 Na obesidade, o gatilho inicial para o processo inflamatório pode ser resultado 

do estresse homeostático produzido pelo balanço energético positivo e um estado 

hiper-anabólico geral, particularmente nas células do tecido adiposo (TA), os 

adipócitos. Essas células respondem pela liberação de adipocinas (citocinas) que 

iniciam uma resposta inflamatória adaptativa, permitindo uma expansão saudável dos 

adipócitos, enquanto reduz simultaneamente o armazenamento de energia. No 

entanto, com a progressão da obesidade, o sistema se esforça para restaurar a 

homeostase, o que só pode ser realizado ao alcançar um novo limiar para os novos 

níveis circulantes de glicose, lipídios e hormônios, além do aumento do tônus 

simpático. Estas mudanças são acompanhadas da flexibilidade metabólica reduzida, 

RI em longo prazo e às catecolaminas, remodelação anormal do tecido e fibrose 

(Reilly e Saltiel, 2017). 

 Na obesidade, a função endócrina do TA é comprometida, o que provoca 

alterações metabólicas sistêmicas. Em contraste com a inflamação aguda, os sinais 

cardinais da "inflamação", como edema, calor, rubor, dor e perda da função, raramente 

são observados na inflamação crônica. Por outro lado, citocinas pró-inflamatórias 

como o Tnf-α (tumor necrosis fator apha) e a interleucina 6 e 1β (IL-6 e IL-1β) e o 

desbalanço na proporção de células imunes são um mecanismo comum de 

inflamação aguda e crônica. A este respeito, a remodelação do tecido é uma das 

características histológicas da inflamação crônica, em que as células estromais 

mudam drasticamente o número e o tipo celular, favorecendo a presença de células 

imunes de caráter inflamatório como macrófagos do tipo 1 (M1), além de mastócitos, 

linfócitos T CD8+ e CD4+ (Reilly e Saltiel, 2017). 

    Apesar dos mecanismos moleculares e celulares que correlacionam as 

diversas patologias associadas à obesidade serem muito estudados, ainda pouco é 

conhecido. Aparentemente diversos fatores contribuem para o desenvolvimento desta 

patologia, o que a torna complexa e heterogênea, e dificulta seu estudo, diagnóstico 

e tratamento. 
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   Para conter a epidemia da obesidade, estratégias individualizadas de 

tratamento, como modificações do estilo de vida, devem ser complementadas com 

abordagens e soluções mais amplas para a população, incluindo a prevenção, como 

por exemplo, modulações nas funções básicas dos tecidos envolvidos nessa 

patologia, como o TA, fígado e hipotálamo. 

   Até a presente data, as estratégias que visam controlar o peso corporal têm 

como foco principal a redução da ingestão calórica e a prevenção da absorção 

alimentar. O controle do peso corporal depende do equilíbrio bem regulado entre 

consumo de energia e gasto energético; portanto, as abordagens destinadas a 

aumentar o gasto energético representam-se como uma estratégia alternativa para 

promover a perda de peso. A termogênese sem tremor, observado em adipócitos 

marrons e bege, pode contribuir substancialmente para o gasto energético, e, assim, 

ser uma ferramenta terapêutica promissora para tratar a obesidade e doenças 

associadas. 

 Recentemente diversas moléculas e condições foram identificadas como 

moduladoras de diferentes vias já descritas na obesidade. Evidências emergentes 

sugerem que fatores dietéticos podem servir como reguladores ambientais críticos da 

ativação da termogênese, melhorando, assim, o metabolismo. Portanto, é oportuno 

questionar, por exemplo, dentre as diversas opções de compostos naturais 

disponíveis à população, “Quais as doses efetivas?”, “Quais são seus efeitos 

adversos?”, “Por qual via de sinalização ocorre a ativação termogênica? “. 

Como suplemento nutricional ou dietético, o chá verde (CV) é uma bebida 

obtida através das folhas da planta Camellia sinensis que possui efeitos benéficos 

notáveis sobre o metabolismo energético e distúrbios relacionados a obesidade. O CV 

contém quantidades relativamente elevadas de polifenóis, principalmente catequinas, 

que apresentam diversos efeitos na saúde humana atuando em diversas funções 

celulares e em diferentes alvos metabólicos. Algumas das atividades antiobesidade e 

antidiabéticas atribuídas aos polifenóis foram associadas aos efeitos positivos no 

gasto energético (Mele et al., 2017). Desta forma, neste estudo investigamos o 

potencial efeito da indução da termogênese e do fenótipo bege do TA branco (TAB) 

subcutâneo in vivo e in vitro pelo extrato de CV e pelas catequinas e suas 

consequências no metabolismo de animais induzidos à obesidade por dieta de 

cafeteria. 
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2.1 Tecido Adiposo: Conhecendo os diferentes depósitos e suas principais 
funções 

 

O TA é basicamente composto  de adipócitos,  pré-adipócitos, células 

endoteliais, fibroblastos e leucócitos (Ray et al., 2016). Este tecido vem sendo cada 

vez mais reconhecido como um importante mediador da regulação metabólica 

sistêmica e desempenha um papel central na saúde, em parte, pela sua importância 

no controle da homeostase energética do organismo. 

 Embora a característica chave do TA seja o armazenamento de energia na 

forma de gotículas lipídicas, nem todos os depósitos de gordura são originados da 

mesma forma. Pelo menos 17 tipos de depósitos de gordura que carregam diferentes 

adipócitos são reconhecidos (Walden et al., 2012). No entanto, tradicionalmente, os 

adipócitos são divididos em dois tipos: adipócitos brancos presentes no TAB, que é o 

principal local de armazenamento de energia e, adipócitos marrons presentes no TA 

marrom (TAM) (Figura 1), estes últimos dedicados a termogênese e ao gasto de 

energia em virtude da expressão da proteína UCP1 (Uncoupling Protein-1). Mais 

recentemente, foi descrito um terceiro tipo de adipócito, chamado de bege ou “brite” 

(brown-in-white), que compartilha muitas características com o adipócito marrom 

clássico, como o alto conteúdo mitocondrial e a expressão de UCP1 (Rosenwald e 

Wolfrum, 2014). 

 

Figura 1 - Diferenciação de adipócitos in vivo. 

 

 

 

Histologia do adipócito branco, bege e marrom obtidas de camundongos (10x de magnitude). Fonte: 
Rodriguez et al. (2015). 
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   Os adipócitos brancos possuem uma única e grande gota lipídica, poucas 

mitocôndrias, baixa taxa oxidativa, minúsculo citoplasma e são produtoras de 

adipocinas. Podem apresentar um tamanho variável entre 25-200 μm e são 

encontrados, principalmente, nos depósitos de TAB, que constituem a massa adiposa 

mais predominante na maioria dos animais. Sua principal função é a alta capacidade 

de armazenamento de energia sob a forma de triglicerídeos (TGs), respondendo 

rapidamente e de forma dinâmica a alterações de privação e excesso de nutrientes 

por meio da hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos, cumprindo assim um papel 

importante na homeostase energética (Tan e Vidal-Puig, 2008) e, consequentemente 

da RI, DM2 e doenças cardiovasculares. 

Os depósitos de TAB subcutâneo e visceral apresentam contribuições 

diferentes para o metabolismo energético. Em primeiro lugar, o perfil de secreção de 

citocinas do TAB visceral e subcutâneo diferem entre si. Por exemplo, a expressão e 

secreção de IL6 e PAI -1 (Inibidor do Ativador de Plasminogênio tipo 1) são maiores 

no TAB visceral, enquanto a leptina e a adiponectina são maiores no TAB subcutâneo 

(Kershaw e Flier, 2004). Em segundo lugar, as adipocinas produzidas pelo TAB 

subcutâneo são secretadas na circulação sistêmica, enquanto as produzidas pela TAB 

visceral são secretadas no sistema portal, tendo assim um impacto mais direto no 

metabolismo energético hepático. Em terceiro lugar, a taxa de lipólise e mobilização 

de AGs também é diferente, o TAB visceral parece ser mais sensível aos efeitos 

lipolíticos das catecolaminas e menos sensível aos efeitos antilipolíticos da insulina, 

que mobiliza AGs na veia porta. Considera-se que estas diferenças são possivelmente 

devido ao ambiente específico desses depósitos, que inclui a inervação e vasculatura 

própria de cada depósito (Tchkonia et al., 2013).  

Histologicamente o TAB subcutâneo é heterogêneo e contém adipócitos 

uniloculares maduros intercalados com pequenos adipócitos multiloculares, enquanto, 

a gordura visceral é mais uniforme e parece ser constituída principalmente de grandes 

adipócitos uniloculares (Tchkonia et al., 2013). Portanto, o aumento da deposição de 

gordura subcutânea, parece proteger contra certos aspectos da disfunção metabólica, 

enquanto, o aumento do depósito visceral parece estar associado com complicações 

metabólicas e aumentar o risco de DM2, dislipidemia, doença hepática gordura não 

alcoólica e doença cardiovascular. Por causa disso, tornou-se popular referenciar a 
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gordura adiposa subcutânea como "gordura boa" e a visceral como "gordura ruim" 

(Hamdy et al., 2006). 

Fatores que controlam a mobilização de gordura (lipólise) e a síntese 

(lipogênese) são importantes reguladores do acúmulo de TG no TA (Figura 2) 

(Lafontan, 2008). Durante ciclos de jejum e alimentação, o metabolismo lipídico do TA 

é controlado por nutrientes (como carboidratos e AGs poliinsaturados) e por 

hormônios (como a insulina, glucagon e as catecolaminas). A interação normal desses 

fatores é essencial para manter a homeostase adiposa. 

Uma das principais funções do TAB é a liberação de AGs não esterificados na 

circulação durante o jejum e em outros estados que demandam energia, como o 

exercício, para serem utilizados como fonte de ATP (Trifosfato de adenosina). A 

lipólise é induzida de forma aguda em jejum pela sinalização β-adrenérgica levando 

ao acúmulo de AMPc (adenosina 3',5'-monofosfato cíclico) e subsequente fosforilação 

mediada por PKA (proteína quinase A) da lipase hormônio sensível (HSL) (Hormone-

sensitive lipase) e perilipina. O TG é, então, clivado sequencialmente por diversas 

enzimas, até a geração de ácido graxo livre (AGL) e glicerol, que são liberados para 

fornecer as necessidades energéticas de outros tecidos. AGLs e glicerol são 

substratos para a cetogênese e a gliconeogênese no fígado, respectivamente, 

enquanto o AGL também é utilizado pelo músculo esquelético e coração como uma 

fonte de energia  (Duncan et al., 2007). 

A lipogênese, por outro lado, é o processo que abrange a síntese de AG a partir 

de acetilcoenzima A (acetil-CoA). A glicose fornece seu próprio metabólito acetil-CoA 

como substrato para a síntese de novos AGs e induz, de maneira indireta, a expressão 

da acetil-CoA carboxilase (ACC), a enzima limitante da via, além de estimular a 

liberação de insulina pancreática que promove a lipogênese. Como resultado, a 

insulina estimula a absorção de glicose nos adipócitos e ativa as enzimas glicolíticas 

e lipogênicas e estimula a expressão de SREBP1 (Sterol regulatory element-binding 

proteins 1c) que controla a expressão dos genes necessários para a síntese de 

colesterol, AG e de fosfolipídios (Luo e Liu, 2016). Além do SREBP1, o fator 

transcricional ChREBP (Carbohydrate response element binding protein) promove a 

expressão de genes envolvidos na de novo lipogênese. Contudo, em condições 

normais, a de novo lipogênese é relativamente baixa no TAB em comparação com o 
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fígado e TAM em roedores, e ainda mais baixo em seres humanos (Swierczynski et 

al., 2000). 

 

Figura 2 - Metabolismo lipídico e mobilização de AG controlada pelo TA 

 

 
As vias lipogênica e lipolítica são sensíveis à nutrição, bem como hormônios como insulina, 
norepinefrina e glucagon. Assim, é necessária uma regulação sutil de lipogênese e lipólise para 
homeostase de energia sistêmica e sensibilidade à insulina. Fonte: Luo e Liu (2016). 

 

Além da sua principal função de armazenar energia sob a forma de TGs, o TA 

exerce uma atividade endócrina ativa e produz uma variedade de moléculas químicas.  

A multiplicidade de adipocinas, identificadas nas últimas duas décadas influenciam 

essencialmente todos os sistemas orgânicos e medeiam efeitos fisiológicos sobre o 

metabolismo, a imunidade, o comportamento, a função cardiovascular e a reprodução, 

muitas vezes com relevância em diversas patologias (Fasshauer e Bluher, 2015). A 

adiponectina e a leptina são as adipocitocinas mais abundantes produzidas pelos 

adipócitos. A leptina foi descoberta no TA em 1994, seguida pela clonagem da 

adiponectina em 1995 (Zhang et al., 1994; Scherer et al., 1995). Muitas outras 

adipocinas, incluindo resistina, chemerina, apelina, visfatina, PAI-1, proteína 

quimioatraente monocitária 1 (MCP-1),TNF-α e IL-6 apresentam papéis fundamentais 
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na função endócrina do TA regulando o metabolismo sistêmico e a inflamação (Luo e 

Liu, 2016). 

 Um excelente exemplo de como a expressão aberrante de adipocinas contribui 

para a patogênese da obesidade é dado pela adiponectina e pela leptina. A 

adiponectina promove a sensibilidade à insulina sistêmica e melhora o metabolismo 

de glicose e lipídios no fígado e músculo, bem como a função endócrina pancreática 

(Stern et al., 2016). Os níveis de adiponectina são reduzidos na obesidade e mostram 

uma correlação inversa notável com a RI e o DM2 em humanos (Fasshauer e Bluher, 

2015). Assim, a perda de efeitos protetores da adiponectina é um importante fator 

patogênico na obesidade. Por outro lado, a leptina apresenta níveis aumentados na 

obesidade, e seus efeitos protetores são dificultados pela resistência à sua sinalização 

no sistema nervoso central (SNC). Embora os efeitos mais potentes da leptina sejam 

mediados pela regulação da ingestão de alimentos e do gasto energético no SNC, ela 

modula o metabolismo lipídico e a sensibilidade à insulina em vários tecidos, 

diretamente ou através do SNC (Stern et al., 2016).  

Diferentemente dos adipócitos brancos citados anteriormente, os adipócitos 

marrons são células que apresentam inúmeras gotículas lipídicas citoplasmáticas de 

diferentes tamanhos e apresentam um tamanho médio de 30-40 µm de diâmetro. 

Apresentam citoplasma relativamente abundante e muitas mitocôndrias que liberam 

calor por meio da oxidação de AG através da ativação da proteína UCP-1 (Cannon e 

Nedergaard, 2004). 

   Em roedores, os depósitos de TAM podem ser encontrados na região 

interescapular, localizada entre os ombros e, em menor grau, nas regiões perirrenal e 

axilares. Nos seres humanos, o TAM é encontrado na região cervical de lactentes - 

(Sidossis e Kajimura, 2015), na área supraclavicular e na área perirrenal. Quando a 

termogênese é ativada, os depósitos de TAM aumentam através de processos 

hipertróficos e hiperplásticos (Cannon e Nedergaard, 2004).  

   Com alguma semelhança com adipócitos brancos anos atrás, praticamente até 

os tempos atuais, o adipócito marrom foi considerado apenas como célula produtora 

de calor. No entanto, evidências recentes sugerem a necessidade de mudar esse 

conceito para incorporar o reconhecimento de um papel endócrino específico ao TAM 

(Villarroya et al., 2013). Classicamente, o único papel endócrino reconhecido do TAM 

é a sua capacidade de liberar o hormônio tireoidiano ativo triiodotironina (T3), devido 
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a presença da enzima tiroxina 5'-deiodinase tipo 2 (Dio2), que é fortemente ativa 

durante a atividade termogênica do tecido (De Jesus et al., 2001).  

   Hoje se sabe que durante o desenvolvimento ou recrutamento do TAM em 

resposta à ativação termogênica alguns fatores são liberados por ele, que incluem: o 

fator de crescimento vascular endotelial - A (VEGF-A), que possivelmente favorece a 

angiogênese em resposta à ativação/vascularização simpática (Asano et al., 1999), o 

fator de crescimento semelhante a insulina I (IGF-I) e o fator de crescimento de 

fibroblastos-2 (FGF-2), o que pode aumentar a o número de células precursoras de 

adipócitos marrons (Wang et al., 2015). Em geral, a expressão de citocinas pró-

inflamatórias é menor no TAM do que no TAB, possivelmente devido ao fenótipo de 

células imunes infiltradas. No entanto, a IL-1a e especialmente a IL-6 são expressas 

e liberadas pelos adipócitos marrons em resposta a estímulos termogênicos (Burysek 

e Houstek, 1997). Apesar do fígado ser o principal sítio produtor de FGF-21 sob 

condições basais, o TAM durante a ativação termogênica induz uma alta expressão 

desse fator (Hondares et al., 2011) e contribui para a ativação do gasto energético. 

   Hoje se sabe que a ativação termogênica sustentada e fatores químicos 

liberados por diferentes tecidos, leva ao escurecimento do TAB e, células semelhantes 

aos adipócitos marrons aparecem nos depósitos de TAB. Essa descoberta se deu a 

partir de avanços notáveis à respeito de ilhas de adipócitos no TAB que apresentavam 

um fenótipo marrom, e, que a exposição ao frio ou estimulação adrenérgica era capaz 

de induzir a expressão de UCP1 nessas ilhas (Cousin et al., 1992). Desde então, 

surgiu o conceito de escurecimento do TAB e a literatura sobre o assunto aumentou 

consideravelmente em função do potencial terapêutico destas ilhas.  

Morfológica e funcionalmente diferentes dos adipócitos brancos, os adipócitos 

beges foram recentemente confundidos com células adiposas marrons, pois também 

apresentam múltiplas gotas lipídicas, um número elevado de mitocôndrias, além de 

expressarem um conjunto de genes comumente presentes no adipócito marrom. 

Apesar de apresentarem características similares entre si, como uma termogênese 

eficiente, adipócitos beges e marrons tem algumas características distintas, 

principalmente dadas às suas origens progenitoras e aos sinais necessários para a 

sua ativação/diferenciação, as quais as levam a serem consideradas tipos distintos de 

células (Rosen e Spiegelman, 2014). 
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2.2 Adipogênese de adipócitos termogênicos 
 

   Os adipócitos são pós-mitóticos e, como resultado, a hiperplasia do TA requer 

proliferação e diferenciação de células precursoras de adipócitos para formar novos 

adipócitos maduros durante o desenvolvimento e ao longo da vida (Wang et al., 2013). 

Durante a diferenciação celular, certos estágios do destino das células são 

irreversíveis e representam um compromisso com uma determinada linhagem. 

Presumivelmente, esses estágios correspondem a estados distintos de 

heterocromatina que permitem o acesso das células a genes que regulam a identidade 

celular de forma coordenada. O estágio primário é a cascata de diferenciação 

canônica, desencadeando o comprometimento das células progenitoras 

mesenquimatosas, para se tornar a linhagem adiposa, isto é, os pré-adipócitos.  

   Adipócitos marrons clássicos são originários de uma subpopulação de 

dermomiotomos que também podem dar origem ao músculo esquelético. Um estudo 

de rastreamento de linhagem descobriu que as células que expressam En1 (engrailed-

1) no dermomiotomo central se diferem para TAM, músculo esquelético e derme (Atit 

et al., 2006). Outro estudo de rastreamento utilizando o marcador miogênico PAX7 

(Paired box protein7), revelou que a decisão divergente do destino das células para 

se tornar gordura marrom ou músculo esquelético ocorre entre os dias embrionários 

(E) E9.5 e E11.5 durante a gestação (Lepper e Fan, 2010). Vale ressaltar que, o perfil 

transcricional do adipócito marrom clássico se assemelha ao miócito presente no 

músculo esquelético (Timmons et al., 2007). Da mesma forma, o perfil proteômico 

mitocondrial do TAM está mais relacionado ao músculo esquelético do que ao TAB 

(Forner et al., 2009). 

O mapeamento detalhado de vários depósitos de gordura usando Myf5 

(Myogenic factor 5) e vários outros genes específicos do músculo esquelético (MyoD 

e Pax3) confirmou a descoberta anterior de que as células UCP1 positivas no depósito 

de gordura interescapular é da linhagem Myf5 positiva e que células UCP1 positivas 

no TAB visceral e subcutâneo são de linhagem Myf5 negativa. A análise adicional no 

mesmo estudo revelou que certos depósitos (por exemplo, o depósito cervical) contêm 

adipócitos UCP1 positivos de origem Myf5 positivo e negativo (Sanchez-Gurmaches 

e Guertin, 2014b) (Figura 3). Portanto, embora existam alguns desentendimentos 

quanto à contribuição exata da linhagem Myf5-positiva e Myf5-negativa para cada 

grupo de adipócitos maduros, o conceito importante é que Myf5 serve apenas como 
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marcador de linhagem, tanto a diferenciação adipogênica como a capacidade 

termogênica são independentes da expressão de Myf5.  

 

Figura 3 - Contribuição da linhagem Myf5 para o compartimento celular do precursor 
de adipócitos  

 

 
A contribuição da linhagem Myf5 para o pool de precursores em cada depósito de gordura varia de 
acordo com sua localização anatômica. Adipócitos, recentemente definidos como células CD31-CD45-
Terr119-CD29+CD34+Sca1+ foram determinados através de rastreamento de linhagem com 
camundongos Myf5-Cre, R26R-YFP. Mais de 95% dos precursores na gordura marrom são rotulados 
com Myf5-Cre. No TAB subcutâneo anterior (incluindo TAB interescapular e axial), quase 50% dos 
precursores rastreiam os precursores Myf5+ e no TAB perirrenal (um TAB visceral), os precursores 
Myf5 dão origem a aproximadamente 70% do grupo de células precursoras de adipócitos. Em contraste, 
a linhagem Myf5 contribui muito pouco para o pool de precursores de adipócitos em TAB inguinal e TAB 
perigonadal, que são 90-95% de Myf5 negativos. A contribuição da linhagem Myf5 para o pool de 
precursores adipogênicos intramuscular é muito baixa. A linha pontilhada indica a cavidade abdominal. 
Fonte: Sanchez-Gurmaches e Guertin (2014a). 

 

Um trabalho recente do pesquisador Bruce Spiegelman e seu grupo mostrou 

que um subconjunto (10% -15%) de adipócitos bege UCP1-positivos, mas não 

adipócitos marrons clássicos, surge de precursores que expressam Myh11(Myosin 

Heavy Chain 11) (Long et al., 2014). Os autores forneceram 3 linhas independentes 

de evidências: (1) camundongos UCP1-TRAP identificaram a assinatura de genes 

semelhantes a músculo liso em células bege em vários depósitos de gordura branca; 

(2) duas abordagens de mapeamento de destino independentes mostraram que os 
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adipócitos bege surgem a partir de células semelhantes a músculo liso que expressam 

Myh11 in vivo; e (3) a expressão ectópica de PRDM16 (positive regulatory domain zinc 

finger protein 16) converte  células do músculo liso em adipócitos UCP1-positivos in 

vitro. 

   O regulador transcricional PRDM16 controla como um interruptor regulatório os 

pré-adipócitos, sendo necessário para a diferenciação de adipócitos marrons, e sua 

superexpressão em precursores miogênicos induz a diferenciação de adipócitos 

marrons (Seale et al., 2008). Surpreendentemente, a deleção desse fator nos 

progenitores que expressam Myf5 tem efeitos mínimos sobre o desenvolvimento 

embrionário do adipócito marrom (Harms et al., 2014), mas resulta em 

comprometimento da formação de adipócitos bege em resposta à estimulação ao frio 

ou agonistas β3-adrenérgicos (Cohen et al., 2014). Além disso, há uma compensação 

por outras proteínas, incluindo PRDM3 na ausência de PRDM16 (Seale et al., 2008).  

   O PPARγ (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma) coordena a 

adipogênese dos três tipos de adipócitos através de interações com diferentes co-

reguladores transcricionais. O TLE3 (transducin-like enhancer of split 3), por exemplo, 

funciona como um co-ativador do PPARγ durante a adipogênese branca. Já o fator 

Ebf2 (Early B-Cell Factor 2) pode atuar como um co-regulador da expressão gênica 

juntamente com PRDM16 (Lynes e Tseng, 2015) via PPARγ. O EBF2 mostrou-se, 

recentemente, como um marcador de células brancas e marrons que se compromete 

com o destino termogênico após a diferenciação (Wang et al., 2014) (Figura 4).  

   Após o comprometimento das células precursoras com uma linhagem de 

adipócitos, um segundo passo fundamental na formação de adipócitos maduros 

depende de redes de expressão gênica que completam a diferenciação de células 

competentes. Criticamente, a diferenciação terminal de pré-adipócitos brancos 

compartilha um programa comum de transcrição fundamental com a adipogênese 

marrom e bege que é dependente da expressão de PPARγ e das proteínas 

C/EBPα/β/δ (CCAAT-enhancer-binding proteins α/β/δ).  

   Alvos a jusante desses fatores de transcrição são fundamentais para a 

formação de adipócitos maduros comprometidos com a linhagem marrom, bege ou 

branca. O C/EBPα pode atuar sinergicamente com o PPARγ na ativação do programa 

adipogênico, mas também é necessário para manter a expressão de PPARγ. Assim, 

a estabilidade do programa de transcrição da adipogênese depende da regulação 
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cruzada entre PPARγ e C/EBPα. Além disso, a ativação de ligantes do PPARγ é 

suficiente para uma diferenciação adipogênica robusta, como evidenciado pelo 

acúmulo de lipídios, mudanças morfológicas, expressão de muitos genes 

característicos de adipócitos e suspensão do crescimento celular (Tontonoz et al., 

1994).  

 

Figura 4 - Desenvolvimentos dos diferentes tipos de adipócitos 
 

 
 

Os adipócitos branco, bege e marrom são derivados de diferentes linhagens e subpopulações de 
precursores e sofrem a ação de diferentes reguladores transcricionais para o direcionamento celular 
final. Fonte: Wu et al. (2015). 
 

   Outro nível de regulação da adipogênese de adipócitos marrom ou bege inclui 

modificação pós-traducional de fatores de transcrição, cuja atividade pode ser 

modulada por modificações covalentes. Este mecanismo pode ser exemplificado pelo 

eixo AMPK (5' AMP-activated protein kinase) - SIRT1 (NAD-dependent deacetylase 

sirtuin-1) - PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-

alpha) (Figura 5) (Mele et al., 2017). A desacetilação da proteína SIRT1 visa a 

transcrição de múltiplos fatores como PGC-1a e FOXO1 (Forkhead box protein O1), 

regulando, assim, o metabolismo oxidativo e a homeostase da glicose (Rodgers et al., 

2005). Além do mais, a desacetilação mediada por SIRT1 de PPAR-γ favorece o 

recrutamento de adipócitos bege no TAB (Qiang et al., 2012). A AMPK é ativada por 



36 
 

   

fosforilação e funciona como um sensor energético nas células e sua ativação em 

órgãos metabólicos, incluindo o fígado, músculo esquelético e TAB, inibe o 

anabolismo e, promove os processos catabólicos. Portanto, evidências apoiam um 

papel para o eixo AMPK-SIRT1-PGC1a em adipócitos marrom e bege, visto que a 

ativação do TAM é frequentemente associada com aumento da fosforilação de AMPK, 

tanto in vitro como in vivo (Mulligan et al., 2007) e sua deleção, especificamente, em 

adipócitos foi associada com uma redução na termogênese (Mottillo et al., 2016). 

 

Figura 5 - Reguladores transcricionais de adipócito bege e marrom 
 

 

Fonte: Mele et al. (2017). Vide texto para maiores detalhes.  

 

A coexistência de um processo alternativo de transdiferenciação de adipócitos 

brancos em adipócitos beges foi suportado a partir de um elegante ensaio in vivo 

através de um estudo de rastreamento de linhagens em camundongos transgênicos 

e através de células com marcadores fluorescentes transitórios e permanentes 

(Rosenwald et al., 2013). Os resultados mostraram que os adipócitos bege no TAB 

inguinal que surgiram de células precursoras durante a adaptação ao frio, eram 

capazes de perder a sua morfologia e obter perfis de expressão de genes brancos 

após um período de adaptação em temperaturas quentes. Extraordinariamente, as 

mesmas células eram capazes de recuperar sua morfologia multilocular e a expressão 

de genes específicos de adipócitos bege após um segundo período de adaptação ao 

frio, em um processo que se assemelha a transdiferenciação. Em conjunto, a de novo 
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diferenciação e a transdiferenciação podem coexistir e são processos independentes 

do tempo (Rosenwald et al., 2013).  

Mais evidências para a coexistência de ambos os conceitos de plasticidade de 

adipócitos foram fornecidas pela identificação de uma população de células 

precursoras de adipócitos que expressam o PDGFRα (platelet-derived growth factor 

receptor α) e podem diferenciar-se em adipócitos bege ou branco. Especificamente, 

essas células precursoras bipotenciais desenvolveram-se em adipócitos bege sob 

estímulo de agonistas dos receptores β3-adrenérgicos ou em adipócitos brancos em 

camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura. Surpreendentemente, 

mais um conjunto distinto de precursores de adipócitos bege foi identificado no 

músculo esquelético. Schulz et al. (2011) demonstraram que uma população celular 

do estroma vascular (Sca1+ CD45− Mac1−) isolada do TAB ou do músculo pode se 

diferenciar em adipócitos que expressam UCP-1 após a exposição a proteína BMP7 

(Bone morphogenetic protein 7).  

 

2.3 Termogênese do TA 
 

O TAM está fisiologicamente envolvido com o controle térmico de longo prazo, 

protegendo os mamíferos da hipotermia e participando da produção de calor que não 

envolve o tecido muscular, conhecida como termogênese sem tremor (non-shivering 

termogenesis). Conforme já detalhado, o TAM é frequentemente considerado o órgão 

termogênico primário, no entanto, hoje já se fala a respeito de células bege 

termogênicas. Ambas as células apresentam sua função termogênica através da 

ativação de UCP1.  

O gene da UCP1 tem uma região intensificadora complexa acima da região 

promotora, onde os elementos responsivos a AMPc facilitam o controle transcricional. 

A região contém locais de ligação para vários fatores de transcrição de receptores 

nucleares, incluindo PPARγ, o receptor retinóico X (RXR) e o receptor de hormônio 

tireoidiano (TR), consistente com a transativação do gene Ucp1 em resposta aos seus 

respectivos ligantes (Villarroya et al., 2017). Além disso, o co-ativador de PPARγ, o 

PGC1α, é capaz de se ligar a complexos de PPARα (Peroxisome Proliferator Activated 

Receptor alpha) ou PPARγ e RXR, que ativam a expressão de Ucp1 por ligação a 

elementos responsivos ao PPAR (PPREs) no promotor Ucp1 (Bartelt e Heeren, 2014). 
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Existem dois principais reguladores do vazamento de prótons via UCP1: AGs 

de cadeia longa e nucleotídeos purínicos. Os AGs de cadeia longa ativam o 

vazamento de prótons dependente de UCP1, enquanto que os nucleotídeos purínicos 

citosólicos livres de Mg2+ (principalmente ATP e ADP (Adenosina difosfato) são 

capazes de inibi-la. Apesar do fato desses reguladores terem sido estabelecidos como 

os principais reguladores da UCP1 desde a década de 1970, o mecanismo exato 

envolvido ainda é debatido ativamente. Vários mecanismos de vazamento de prótons 

dependente de AG através da UCP1 foram discutidos mais amplamente ao longo dos 

últimos anos, como os modelos de competição funcional, co-fator, cycling e shuttling 

de AG. De forma geral, os AGs de cadeia longa podem remover nucleotídeos, fornecer 

grupamentos carboxílicos para a proteína UCP1 ou atuar como carreador real de H+ 

via UCP1; em todos os modelos propostos há a dissipação do gradiente de H+ 

mitocondrial e a conversão da energia da oxidação do substrato em calor. Veja 

Crichton et al. (2017) para maiores detalhes. 

O estímulo fisiológico clássico para a indução das vias termogênicas é a 

exposição prolongada ao frio. A ativação de nervos simpáticos induz liberação de 

noradrenalina (NA) nos terminais desses nervos. Esta catecolamina interage com 

seus receptores e ocasiona um aumento no segundo mensageiro AMPc, relacionado 

a receptores β, íons cálcio e diacilglicerol, relacionado a receptores α, que ativam 

vários eventos a jusante que podem ser simplisticamente divididos em duas classes. 

Uma delas é a regulação funcional das proteínas já expressas em adipócitos marrons, 

como mencionado anteriormente através da sinalização cAMP- PKA-HSL-Perilipina 

(Figura 6). A outra classe de eventos ocorre através da regulação da expressão 

gênica. Por exemplo, o aumento do TAM é observado em animais experimentais 

submetidos ao frio devido a um aumento no número de adipócitos marrons maduros 

(Bukowiecki et al., 1982). Estes resultados indicam que a estimulação pelo frio, por 

exemplo, induz uma série de mudanças na expressão de genes que são necessárias 

para a proliferação e diferenciação de células precursoras de adipócitos marrons no 

TAM. Essas mudanças na expressão dos genes são necessárias para manter a 

termogênese efetiva a longo prazo (Watanabe et al., 2008). 

A identificação de compostos e condições diferentes da exposição ao frio que 

podem ser positivas na modulação de UCP1 no TAM e no browning do TAB e a 

compreensão de sua interação com os mecanismos regulatórios que controlam a 

UCP1 fisiologicamente, é de extremo interesse científico. A lista de substâncias 
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identificadas ativas neste sentido é grande e crescente, e isso inclui fatores de origem 

alimentar, além de agentes farmacológicos. A termogênese dependente de UCP1 

inclui diferentes componentes fisiológicos, tais como: (i) a termogênese induzida pela 

dieta; (ii) fatores produzidos fisiologicamente que podem culminar na ativação 

termogênica e; fatores nutricionais (bioativos específicos) que podem impactar a 

UCP1 com consequências funcionais para o fenótipo do TA. 

 

Figura 6 - Sinalização e ativação aguda da termogênese dependente de UCP-1 

 

 

  

A proteína Gα dissociada dos receptores estimulados, ativa a adenilato ciclase, aumentando o AMPc 
celular, o que leva a mudanças na atividade da UCP1 agudamente e através da regulação transcricional 
do gene Ucp1. Na resposta aguda, o AMPc ativa PKA, que, dentre vários alvos, fosforila a lipase HSL 
e a proteína perilipina, que protege a gotícula lipídica da degradação por lipase, ativando-as e 
desativando-as, respectivamente. A lipólise no tecido libera AGL no citosol, que atua como combustível 
para a oxidação mitocondrial e, como ativador direto da UCP1, induzindo a termogênese no tecido. A 
UCP1 pode ser inibida por nucleotídeo de purina citosólico (livre de Mg2+), sendo ATP e ADP os mais 
relevantes. Fonte: Crichton et al. (2017). 
 

2.4 Componentes envolvidos na indução da termogênese 

 

O gasto energético total de um organismo é determinado pelo tamanho do 

corpo, a quantidade de massa magra e massa gorda, temperatura ambiente, 

comportamento alimentar e estilo de vida. Pode ser dividido em três componentes: 

gasto energético basal, atividade física e a termogênese induzida pela dieta (TID), que 

por sua vez apresenta elementos obrigatório e facultativo (Westerterp, 2017). O 

componente obrigatório está associado ao custo de digerir e processar 

macronutrientes (3% do teor calórico de gorduras ingeridas, 5-10% dos carboidratos 

e 20-30% da proteína). O componente facultativo, corresponde ao aumento pós-
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prandial do gasto energético em excesso às necessidades energéticas de 

processamento de alimentos. Já o componente facultativo representa em seres 

humanos de 30-40% da TID total, e tem sido associado à estimulação orofaríngea e 

parece estar sob o controle do sistema nervoso simpático (SNS) (Bonet et al., 2017). 

No entanto, os mecanismos do componente facultativo da TID não têm sido 

muito bem elucidados há anos, especialmente em seres humanos, sendo uma 

questão controversa, com muitos achados discrepantes na literatura (De Jonge e 

Bray, 1997; Granata e Brandon, 2002). Os mecanismos podem incluir o 

desacoplamento da respiração mitocondrial através da UCP1, a ativação de ciclos 

metabólicos fúteis e o deslocamento de íons através das membranas.  

Na TID o elemento facultativo está diretamente implicado na regulação do 

balanço energético. Este é o componente que realmente dissipa energia. Um modelo 

para essa avaliação surgiu no final da década de 1970, chamado de “dieta de 

cafeteria”. Neste modelo, ratos recebiam um excesso de alimentos mistos e palatáveis 

ao gosto humano, apresentando hiperfagia substancial. No entanto, esses animais 

ganharam menos peso do que o esperado pelo conteúdo energético dos alimentos 

ingeridos. Isto estaria associado ao aumento da termogênese e ao recrutamento do 

TAM (Rothwell e Stock, 1979).  

Uma ligação entre a termogênese do TAM e a obesidade foi ainda sustentada 

pela demonstração precoce de defeitos na atividade termorreguladora do TAM em 

modelos induzidos à obesidade, como camundongos ob/ob, o que poderia contribuir 

causalmente ao desenvolvimento da obesidade (Himms-Hagen e Desautels, 1978; 

Trayhurn e James, 1978). Mais recentemente, camundongos knockout para UCP1 

quando submetidos a termoneutralidade (30ºC para camundongos) tornaram-se 

obesos mesmo em uma dieta normal e mais obesos do que animais background de 

sua linhagem submetidos a dietas ricas em gordura, indicando um papel central da 

UCP1 na TID (Feldmann et al., 2009).  

A ativação da sinalização β-adrenérgica é um importante estímulo para o 

termogênese e indução de browning in vivo, no entanto, é uma estratégia que se 

mostrou bastante inespecífica por levar a efeitos colaterais perigosos como a 

taquicardia e a euforia, aumentando o risco de doenças cardiovasculares (Santulli e 

Iaccarino, 2016). Pensando nisso, uma multiplicidade de agentes envolvidos com a 

ativação termogênica e indução do browning do TAB tem sido identificadas (Figura 

7).  
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Figura 7 - Fatores indutores de adipócitos marrom e bege 

 

 
Em roedores, vários tipos de células secretam fatores que regulam a atividade do adipócito 
marrom e bege através de atuação sistêmica, autócrina e parácrina. Os neurônios e 
macrófagos alternativamente ativados secretam norepinefrina; o tecido cardíaco secreta 
peptídeo natriurético; fígado e TAM secretam FGF21; o músculo secreta irisina e a tireoide 
secreta o hormônio T4 (tiroxina) (que então é convertido em T3). O TAM também produz BMP8 
(Bone Morphogenetic Protein 8b) e VEGF, que aumentam a função termogênica de maneira 
autócrina. Além disso, a orexina e o BMP7 promovem o desenvolvimento de gordura marrom, 
mas sua fonte celular é desconhecida. Fonte: (Harms e Seale, 2013).  

 

   No que diz respeito ao SNC, o foco tem sido dado a neurônios no hipotálamo, 

que constitui o regulador mestre do sistema nervoso autônomo (SNA). Assim como 

suas funções para o equilíbrio energético, os neuropeptídios POMC (Pro-

opiomelanocortin) e AgRp (Agouti-related protein) apresentam funções opostas na 

indução de bege. Os neurônios POMC são capazes de promover o escurecimento do 

TAB (Dodd et al., 2015), através de uma resposta integrada da melanocortina a fatores 

periféricos que transmitem o estado energético via sinalização de leptina e insulina. 

Entretanto, os neurônios AgRP são capazes de inibir esse processo (Ruan et al., 2014) 

através da sinalização O-GlcNAc (O-linked N-acetylglucosamine) nesses neurônios 

para conservar a energia em resposta ao jejum. Além disso, o GLP1 (glucagon-like 

peptide-1) hipotalâmico e os neurônios de serotonina são capazes de aumentar a 
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captação de AG no TAB subcutâneo e manter os níveis do RNAm da Ucp1, 

respectivamente (Kooijman et al., 2015; Mcglashon et al., 2015). 

O sistema imunológico foi recentemente implicado no escurecimento do TAB. 

Um estudo recente demonstrou que células ILC2 (Type-2 innate lymphoid cells) 

quando ativadas por IL-33 produzem IL-5, o que, por sua vez, ativam os eosinófilos 

presentes no TA para liberar IL-4. A presença de IL-4 no TA é capaz de ativar 

macrófagos para produzir NA, que iniciam os eventos de browning do TAB. Além 

disso, IL4 e IL-13 parecem ter propriedades diretas de escurecimento (Qiu et al., 2014; 

Brestoff et al., 2015). 

Diversos hormônios circulantes secretados de vários tecidos incluindo fígado, 

músculo esquelético ou coração, apresentam efeitos na ativação termogênica e 

browning do TAB, enfatizando que a programação termogênica do TAB é, pelo menos 

em parte, mediada por uma conversa entre diversos tecidos.  

A expressão de FGF21 no TAB após a exposição ao frio e ativação β3-

adrenérgica, tem sugerido um importante papel fisiológico para o FGF21 no 

recrutamento de adipócitos bege, captação de glicose, melhora na sensibilidade à 

insulina e redução do peso corporal. O exercício físico de resistência, também, está 

associado ao browning do TAB, demonstrando o papel de atividade muscular na 

biologia de adipócitos bege através do aumento do gasto energético pela indução de 

PGC1α nas células musculares, o que corrobora com uma indução da biogênese 

mitocondrial e troca de tipo de fibra muscular. Além disso, o músculo é capaz de liberar 

o hormônio irisina que participa no browning do TAB (Bartelt e Heeren, 2014).   

A maioria dos estudos identificou mecanismos diretos que causam o 

escurecimento do TAB ou ativação do programa termogênico. Os PPARs, PPARα e 

PPARγ, são capazes de induzir a formação de células beges possivelmente pela 

indução de irisina e pela ativação direta de elementos responsivos na região 

promotora ou através da estabilização da proteína PRDM16, respectivamente, 

(Petrovic et al., 2010; Rachid et al., 2015). Regulações epigenéticas como 

modificações no DNA, principalmente pela metilação do DNA, modificações em 

histonas, assim como por miRNA, também são capazes de modular a indução de 

células beges e do programa termogênico (Sambeat et al., 2017).  

Evidências emergentes sugerem que fatores dietéticos também podem servir 

como reguladores ambientais críticos da ativação do TAM e de adipócitos beges para 

ativação da termogênese (Okla et al., 2017). 
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2.5 Alimentos funcionais na obesidade – conhecendo a planta Camellia sinensis 

 

 Devido a variação da eficácia, perfil de efeitos colaterais e a baixa taxa de 

sucesso dos medicamentos anti-obesidade utilizados na medicina tradicional atual 

(simpaticomiméticos, inibidores de lipases pancreáticas, ativadores de receptores 

GABA-A (ácido gama-aminobutírico A), agonistas de receptores de serotonina 2C, 

antagonistas opióides inibidores de re-captação de dopamina-norepinefrina, e 

agonistas de GLP-1) (Bessesen e Van Gaal, 2017). Há um grande interesse na busca 

de alimentos à base de plantas como uma nova abordagem protetora e até terapêutica 

para o manejo da obesidade, devido aos seus componentes bioativos e poucos efeitos 

colaterais. 

 Desde tempos remotos, diversas plantas foram usadas como medicamento 

para muitas doenças, e até os dias atuais são a base de um sistema de medicina 

tradicional em diferentes culturas (Cragg e Newman, 2013). Além disso, os compostos 

naturais são percebidos como seguros e aceitáveis para o paciente (Torres-Fuentes 

et al., 2015). Muitas plantas apresentam substâncias bioativas com propriedades 

funcionais no metabolismo, atuando no crescimento, desenvolvimento e manutenção, 

o que as define como alimentos funcionais. Uma variedade de alimentos está incluída 

nessa definição, tais como, grãos, raízes, frutos, vegetais e chás (Hasler et al., 2009). 

O chá é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. O chá produzido 

a partir das folhas da planta Camellia sinensis, membro da família Theaceae, pode ser 

distinguido em três tipos que diferem entre si pelo grau de inativação das enzimas 

foliares durante o seu processamento. Existem duas variedades primárias da planta 

C. sinensis, C. sinensis sinensis que produz os chás branco, oolong, verde e preto e 

C. sinensis assamica que produz os chás oolong, preto e o pu'erh chá. A planta C. 

sinensis é um arbusto pequeno que pode expandir até 9m de altura, mas é geralmente 

cortado em 0,5-1,5m. Suas flores são brancas e contêm estames amarelos brilhantes. 

No entanto, a floração é impedida durante o cultivo, retirando-se suas folhas (Graham, 

1992; Chowdhury et al., 2016). 

Os diferentes tipos de chá são classificados de acordo com o grau de 

fermentação que ocorre durante o processamento das folhas e dão origem aos 3 

principais tipos de chá, chá oolong (2%), chá verde (CV) (20%) ou chá preto (78%) 

(Graham 1992). O CV não é fermentado; o chá oolong é semi-fermentado e chá preto 

é totalmente fermentado (Chan et al., 2011).  



44 
 

   

Esses tipos básicos de chá apresentam diferentes características de qualidade, 

incluindo aparência, aroma, gosto e cor. O processo de fabricação do chá é projetado 

para impedir ou permitir que os compostos polifenólicos presentes sejam oxidados 

naturalmente pela enzima polifenol oxidase presente nas folhas da planta C.sinensis. 

O chá verde é produzido pela inativação da enzima termo-lábil polifenol oxidase nas 

folhas frescas aplicando calor ou vapor, o que evita a oxidação enzimática dos 

flavonóides presentes, as catequinas (Babu e Liu, 2008). As folhas de chá são, então, 

enroladas, secas e embaladas. 

A composição química do CV é complexa: proteínas perfazem de 15-20% do 

peso seco sendo que as enzimas constituem uma fração importante; os aminoácidos 

correspondem a 1-4% do peso seco entre eles a teanina ou 5-N-etilglutamina, ácido 

glutâmico, triptofano, glicina, serina, ácido aspártico, tirosina, valina, leucina, treonina, 

arginina e lisina são os mais abundantes; os carboidratos representam 5-7% do peso 

seco do extrato sendo os principais a celulose, pectinas, glicose, frutose e sacarose; 

os minerais e oligoelementos (5% peso seco) como cálcio, magnésio, cromo, ferro, 

manganês, cobre, zinco, selênio, sódio, fósforo, cobalto, estrôncio, níquel, potássio, 

flúor, alumínio e vestígios de lipídios (ácidos linoléico e a-linolênico), esteróis 

(estigmasterol), vitaminas (B, C, E), cafeína, teofilina, pigmentos (clorofila, 

carotenóides), e compostos voláteis (aldeídos, álcoois, ésteres, lactonas, 

hidrocarbonetos) (Graham, 1992). 

O CV contém polifenóis, que incluem flavanóis, flavandióis, flavonóides e ácidos 

fenólicos; estes compostos podem representar até 30% do peso seco das folhas. Os 

produtos derivados do CV são principalmente extratos de CV em forma líquida ou em 

pó que variam na proporção de polifenóis (45-90%) e no teor de cafeína (0.4-10%) 

(Chacko et al., 2010). 

A diversidade e a ampla distribuição de polifenóis nas plantas levaram a 

diferentes maneiras de categorizar esses compostos que ocorrem naturalmente. Os 

polifenóis foram classificados pela origem, função biológica e estrutura química. Além 

disso, a maioria dos polifenóis nas plantas existem como glicosídeos com diferentes 

unidades de açúcar acilados em diferentes posições no esqueleto dos  polifenóis 

(Tsao, 2010). Os polifenóis apresentam uma estrutura contendo mais de um anel 

aromático com pelo menos um grupo hidroxila ligado em cada anel e são derivados 

metabolicamente do ácido chiquímico e fenilpropanóide (Robards et al., 1999). Nas 

plantas, encontram-se armazenados nos vacúolos, no estado reduzido ou 
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frequentemente como heterosídeos, que não são tóxicos às plantas (Beckman, 

2000). 

Dentre os polifenóis presentes no CV se destacam os flavonóides, um grande 

grupo de metabólitos secundários. Este grupo de compostos naturais é altamente 

diversificado e contém vários sub-grupos. Os flavonóides (Figura 8) tem o esqueleto 

estrutural geral formado por C6-C3-C6, sendo composto por três anéis fenólicos, o 

anel benzeno (A) que é condensado com o sexto membro do anel C, o qual é 

portador de um anel fenil benzeno na segunda posição, como um substituinte em 

que as duas unidades C6 (anel A e anel B) são de natureza fenólica (AHERNE; 

O'BRIEN, 2002). 

 

Figura 8 - Estrutura geral dos flavonóides 

 

 

 
Fonte: Kumar e Pandey (2013). 

 

   Flavanols ou flavan-3-ols são comumente chamados de catequinas (Figura 9) 

e podem variar seu teor no vegetal dependendo dos fatores externos aos quais o 

mesmo é submetido, como o processamento das folhas antes da secagem, a 

localização geográfica do plantio e as condições de cultivo  (Chacko et al., 2010). 

Diferentes preparações de CV contêm quantidades variáveis de catequinas. Nos 

últimos anos, muitos dos efeitos benéficos à saúde do CV foram atribuídos ao seu 

principal componente bioativo, a epigalocatequina3-galato  (EGCG), que perfaz cerca 

de 50% a 80% dos polifenóis presentes no chá (Bode e Dong, 2009). 

A molécula de catequina tem dois centros quirais nos carbonos 2 e 3. Portanto, 

possui quatro diastereoisômeros com 2 dos isômeros na configuração trans, e os 

outros 2 em configuração cis. Os isômeros trans e cis são referidos como catequina e 
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epicatequina (EC), respectivamente. Como exemplificado na Figura 9, as catequinas 

são caracterizadas pela presença dos vários grupamentos hidroxila nos anéis A e B 

(Babu e Liu, 2008). A EC possui um grupo orto-dihidroxila no anel B em carbono 3’ e 

4’ e um grupo hidroxila no carbono 3 no anel C. A epigalocatequina (EGC) difere da 

EC, por possuir um grupo tri-hidroxila nos carbonos 3’, 4’ e 5’ no anel B. Por sua vez, 

a epicatequina galato (ECG) difere da EC pela sua porção galato posicionada no 

carbono 3 do anel C. No entanto, a EGCG é composta de grupos tri-hidroxilas no anel 

B e uma porção de galato localizada no carbono 3 do anel C. Na EGCG, estes grupos 

tri-hidroxilas estão localizados nos carbonos 3’, 4’ e 5’ no anel B (Yilmaz, 2006).  

 

Figura 9 - Estrutura química das principais catequinas encontradas no CV 
 

 

 

 

Fonte: Lambert et al. (2007).  
 

   O sabor característico do extrato de CV é feito de uma mistura de amargo, 

adstringente, carnudo (''umami''), doçura e ligeira acidez. Nakagawa (1970) sugeriu a 

importância relativa dessas cinco sensações gustativas no CV da seguinte maneira: 

adstringência 4.17, amargor 3.44, umami 1.42, doçura 0.53, salinidade e acidez ˂0.3. 

Além disso, seus resultados indicaram que a adstringência e amargura da infusão se 



47 
 

   

devem principalmente ao conteúdo de catequinas e por outros compostos fenólicos 

presentes. Alguns aminoácidos (como arginina, alanina, etc.) também contribuem para 

o amargor da infusão de CV O sabor umami ocorre devido a alguns aminoácidos, 

como a teanina e serina, entre outros e a doçura pelos açúcares presentes 

(Nakagawa, 1970). 

   Dentre os aspectos necessários para entender a atividade biológica das 

catequinas, é preciso compreender sua farmacocinética. Após a ingestão, as 

catequinas são hidrolisadas por enzimas e pelas bactérias presentes na microflora e 

durante a absorção, os metabólitos são produzidos por conjugação por ação das 

enzimas de fase II no intestino delgado, enterócitos e fígado (Sang et al., 2011).  

   A biodisponibilidade dos polifenóis do chá seguem a previsão da "Regra dos 5” 

de Lipinski" (Lipinski et al., 2001). De acordo com esta regra, os compostos que têm 5 

ou mais doadores de ligação de hidrogênios (grupos hidroxila (OH) e amina (NH)), 10 

ou mais aceptores de ligação de hidrogênio (notavelmente nitrogênio (N) e oxigênio 

(O)), um peso molecular superior a 500 e logP maior do que 5 são geralmente pouco 

absorvidos após a administração oral. Os polifenóis de uma forma geral apresentam 

valores de P menores do que 5, no entanto, muitos violam essa regra (Yang et al., 

2008). Estudos em humanos e animais mostraram que a biodisponibilidade de EC (PM 

= 290 e 5 grupos fenólicos) é maior do que a da EGCG (PM = 458 e 8 grupos fenólicos) 

(Chen et al., 1997; Lee et al., 2002). 

   A biodisponibilidade de muitos compostos polifenólicos é regulada por muitos 

transportadores de membrana, especialmente por transportadores de efluxo. A 

proteína associada a resistência de múltiplas drogas do tipo 2 (MRP2), localizada na 

superfície apical do intestino e do fígado, medeia o transporte de alguns polifenóis 

para o lúmen e bile, respectivamente (Jemnitz et al., 2010). A EGCG e seus 

metabólitos, sofrem efluxo do enterócito para o lúmen intestinal, ou sofrem efluxo do 

fígado para a bile e são excretadas nas fezes, com pequena quantidade na urina 

(Monagas et al., 2010). 

   A EGCG e outras catequinas de chá passam por uma extensa 

biotransformação, sendo metiladas pela COMT (Catecol O-Metiltransferase), 

glucuronizadas por UDP-glucuronosil transferases e sulfatadas por sulfotransferases 

(Sang et al., 2011). Esses processos diminuem a hidrofilicidade das catequinas, 

promovendo a sua excreção via bile e urina e melhorando a sua absorção via difusão 
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passiva (Lu et al., 2003). Os microrganismos presentes no trato intestinal são 

responsáveis por degradar as catequinas e transformá-las nos metabólitos 5- (3 ', 4', 

5'-trihidroxifenil) -y-valerolactona, 5- (3 ', 4'-di-hidroxifenil) -e-valerolactona e 5- (3 ', 5'-

di-hidroxifenil) -e-valerolactona, que podem ser encontrados em amostras de urina e 

plasma de humanos e camundongos (Sang et al., 2011). Estes compostos podem 

sofrer uma degradação adicional dos ácidos fenilacético e fenilpropiónico e 

apresentam atividades biológicas menores que os compostos originais.  

   Observações recentes demonstraram resultados que afastaram mitos e 

confirmaram os benefícios na saúde em relação ao consumo regular de CV, 

demonstrando que o mesmo tem propriedades funcionais e que, quando incluído na 

alimentação diária pode trazer benefícios fisiológicos, devido aos seus componentes 

(Bode e Dong, 2009). 

 

2.6 Ação biológica dos compostos polifenólicos da planta Camellia sinensis – 
sua utilização como alimento funcional no manejo da obesidade 

 

   Atuando como alimento funcional, as catequinas do CV apresentam efeitos em 

diversas condições patológicas incluindo câncer, doenças neurodegenerativas, 

cardiovasculares, hepáticas, diabetes, obesidade entre outras (Figura 10). Sua 

utilização nessas patologias se deve as suas propriedades como hipoglicemiante, anti-

inflamatória, antioxidante e termogênica. Seus efeitos não são específicos, possuindo 

atividade pleiotrópica e os mecanismos de ação são complexos e não totalmente 

entendidos (Kim et al., 2014). 

Entre os vários benefícios do CV, uma enorme atenção foi direcionada ao seu 

uso para o tratamento na obesidade. Como já evidenciado pela literatura, a condição 

inflamatória tem se mostrado intimamente relacionada com a adiposidade excessiva, 

e acredita-se que o CV gere efeitos benéficos porque induz uma cadeia de eventos 

anti-inflamatórios. Os efeitos anti-inflamatórios do CV baseiam-se principalmente na 

supressão da via inflamatória mediada por NF-κB (Ravindranath e Ravindranath, 

2011). A EGCG bloqueia a fosforilação do fator nuclear IkB-α (NF-kappa-B inhibitor 

alpha) através da quinase IkB e consequentemente inibe o NF-κB, além de aumentar 

a expressão de Tollip, um regulador negativo da via TLR (Toll like receptors) (Hong 

Byun et al., 2010), reduzindo a transcrição das citocinas inflamatórias como TNF-α e 

IL-6.  
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Figura 10 - Efeito dos polifenóis presentes no CV na saúde  

 

 
 

Fonte: Adaptado de Kim et al. (2014). 

 

   Nosso grupo de pesquisa, assim como outros estudos, evidenciou uma redução 

nos níveis de citocinas pró-inflamatórias em ratos submetidos a uma dieta rica em 

gordura e carboidrato e suplementados com 500 mg/Kg de extrato de CV por 12 

semanas. Após as 12 semanas de intervenção, observou-se uma redução das 

citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 por linfócitos e neutrófilos, possivelmente por sua ação 

imunomodulatória (Molina et al., 2015; Albuquerque et al., 2016). Além disso, nós 

também observamos que as catequinas do CV, sozinhas ou em combinação, são 

capazes de suprimir a ativação da sinalização TLR-4/NFκB p65 em neutrófilos 

humanos (Marinovic et al., 2015). 

Um importante mecanismo frequentemente ignorado ao considerar os efeitos 

biológicos dos polifenóis é a capacidade de interagir com receptores capazes de iniciar 

a sinalização celular. A EGCG se liga diretamente aos componentes da membrana, 

incluindo proteínas e lipídios e regula as atividades dos receptores do fator de 

crescimento da superfície celular, especialmente receptores tirosina quinase, incluindo 

o EGFR (Epidermal growth factor receptor), VEGFR (vascular endothelial growth fator) 

e InsR (insulin receptor) (Kondo et al., 2002; Shimizu et al., 2005; Rodriguez et al., 

2006). A EGCG é capaz de aumentar a fosforilação de tirosina no InsR e  IRS-1 (insulin 

receptor substrate-1) através de mecanismos redox, como o aumento dos níveis de 

peróxido de hidrogênio (H2O2)  (Waltner-Law et al., 2002).  
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Hoje se sabe que os polifenóis podem apresentar propriedades antioxidantes 

e/ou pró-oxidantes com base na sua estrutura química e no contexto redox celular. 

Zhou et al. (2017) demonstrou que o tratamento com EGCG proporciona um efeito 

protetor para a apoptose em células HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) 

induzidas por angiotensina II, diminuindo o estresse oxidativo e melhorando a lesão 

mitocondrial. Nosso grupo, também evidenciou o papel antioxidante do extrato de CV, 

reduzindo a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) e melhorando o 

estado redox em linfócitos de ratos induzidos a obesidade (Molina et al., 2015). Por 

outro lado, a EGCG também apresenta propriedades oxidativas. Um dos mecanismos 

na promoção de citotoxicidade em células tumorais dessa catequina envolve a 

produção de H2O2, redução de Fe3+ para Fe2+, desencadeando a reação de Fenton 

(Nakagawa et al., 2004) e através da geração de EROs pela reciclagem redox de íons 

de cobre (Farhan et al., 2016). Outro efeito positivo da ação oxidativa da EGCG foi 

observada no nematódeo C. elegans, em que esta catequina está envolvida com o 

processo de mitohormesis e na indução da sinalização redox, ativando a via 

AMPK/SIRT1/FOXO para prolongar a vida útil saudável do verme (Xiong et al., 2017). 

   Também foi identificado um possível receptor de superfície celular para a 

catequina EGCG que pode mediar suas ações celulares (Tachibana et al., 2004; 

Fujimura et al., 2012). O receptor de laminina 67 kDA (67LR) é uma não-integrina de 

superfície celular (Menard et al., 1997) que apresenta um importante papel na adesão 

celular para a membrana basal e a metástase de células tumorais (Tanaka et al., 

2000). Fujimura et al. (2012) evidenciou que a EGCG, mas não as outras catequinas 

presentes no chá, se liga diretamente a esse receptor. Nosso grupo de pesquisa 

evidenciou que esse receptor parece não estar envolvido com os efeitos antioxidantes 

das catequinas (Marinovic et al., 2015). Bao et al. (2015) demonstrou que a EGCG 

suprime a indução de TLR4 e atenua a captação de glicose estimulada por insulina 

pela diminuição de GLUT4 (Glucose transporter type 4) em adipócitos da linhagem 

3T3-L1. 

   Além dos mecanismos já citados, é sugerido que muitos polifenóis exercem 

alguns dos seus efeitos benéficos através de remodelação da cromatina e 

modificações epigenéticas (Rahman e Chung, 2010). Os efeitos benéficos dos 

polifenóis podem estar associados à sua capacidade de modular Histona 

deacetilases (HDACs) e DNA metiltransferases (DNMTs), bem como outros 
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mecanismos epigenéticos, como a indução ou supressão de miRNA (Milenkovic et al., 

2013). Muitos polifenóis, assim como as catequinas, modulam a expressão de NF-κB 

e a remodelação da cromatina através da regulação das  HDAC e DNMTs (Rahman e 

Chung, 2010).   

Além dos efeitos já mencionados, os polifenóis do CV, também são capazes de 

modular a obesidade devido aos seus efeitos no gasto energético. Os flavonóides do 

CV separadamente e/ou sinergicamente com a cafeína podem atuar aumentando 

a termogênese e a oxidação de gordura, através da modulação da NA pelo  SNS, 

evitando, dessa forma, o aumento no tamanho e na quantidade de adipócitos, 

prevenindo o depósito de gordura no organismo e consequentemente regulando o 

peso corporal (Hursel e Westerterp-Plantenga, 2010).  

Alguns estudos mostram que as catequinas desempenham um papel 

importante no controle do TA, principalmente pela regulação que a EGCG exerce 

sobre algumas enzimas relacionadas ao anabolismo e catabolismo lipídico, como 

a acetil-CoA carboxilase, AG sintetase, lipase pancreática, lipase gástrica e 

lipooxigenase (Lin e Lin-Shiau, 2006). As catequinas do CV podem inibir a COMT, 

uma enzima responsável pela degradação da NA, levando a inúmeros caminhos que 

culminam na estimulação da via lipolítica. Nosso grupo de pesquisa evidenciou que 

o extrato de CV estimula a oxidação de AG no TAB epididimal, através do aumento 

da expressão do RNAm de adiponectina e da ativação de AMPK induzindo, assim, 

a degradação de AG pelos processos de lipólise e oxidação (Rocha et al., 2016). 

Sae-Tan et al. (2015) demonstraram pela primeira vez a capacidade do extrato 

de CV descafeinado (77 mg/g por 16 semanas) em induzir a expressão de genes 

relacionados a conversão de adipócitos brancos do TAB em adipócitos beges, 

comprovando a habilidade do CV em reduzir a absorção e aumentar a termogênese. 

No entanto, este trabalho utilizou o TAB epididimal, um tecido em que uma pequena 

fração das células bege expressam UCP1. Hoje se sabe, que este tecido utiliza o ciclo 

fútil de creatinina como principal mecanismo de termogênese (Bertholet et al., 2017). 

Recentemente, outro trabalho demonstrou a capacidade do CV em induzir o fenótipo 

termogênico no TAB (Neyrinck et al., 2017). No entanto, em ambos os trabalhos não 

há uma investigação dos mecanismos envolvidos na ativação desse fenótipo in vivo e 

in vitro. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 
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Avaliar o potencial efeito de indução da termogênese e do fenótipo bege no 

TAB subcutâneo in vivo e in vitro pelo extrato de CV e pelas catequinas e suas 

consequências no metabolismo de animais induzidos a obesidade por dieta de 

cafeteria. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

3.1.1 Avaliação dos efeitos metabólicos do tratamento com o extrato de CV em 

camundongos alimentados com dieta de cafeteria  

 

✓ Avaliação da composição corporal por meio da determinação do peso dos 

depósitos de tecido adiposo; 

✓ Avaliação do balanço energético: ingestão alimentar semanal, modulação 

hipotalâmica, gasto energético por calorimetria indireta e capacidade 

termogênica;  

✓ Quantificação de parâmetros bioquímicos plasmáticos; 

✓ Determinação da tolerância à glicose e à insulina;  

✓ Avaliação do perfil inflamatório. 

 
3.1.2. Caracterização do perfil fenotípico e genotípico dos adipócitos de animais 

tratados com o extrato de CV e induzidos a obesidade 

 

✓ Avaliação histológica dos depósitos de TA com o intuito de caracterizar a 

morfologia dos adipócitos;  

✓ Avaliação do perfil de ERE nos tecidos envolvidos na termogênese; 

✓ Determinação da expressão dos genes envolvidos no perfil termogênico. 

 

3.1.3. Avaliar o efeito do extrato de CV e do mix de catequinas sobre a identidade de 

adipócitos em experimentos in vitro  

 

✓ Quantificação do acúmulo de lipídios (mensuração da coloração por Oil Red O 

e mensuração do conteúdo de TG);  

✓ Avaliação do consumo de oxigênio;  

✓ Avaliação da expressão dos genes envolvidos na via termogênica; 

✓ Avaliação do agonismo do PPARγ pelas catequinas do CV. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1 Animais 

 

Foram utilizados nesse estudo camundongos C57Bl6 (Mus musculus) machos 

com peso inicial médio de 28 ± 2 g obtidos do biotério da Universidade de São Paulo, 

Instituto de Ciências Biomédicas (Biotério do Departamento de Farmacologia – 

Unidade II (biotério de camundongos) - e com 3 meses de vida. Os animais receberam 

água e ração ad libitum durante as 16 semanas experimentais. Os animais foram 

mantidos em sala com temperatura constante de 23 ± 2 °C, sob ciclo de iluminação 

de 12/12 horas. Após este período, os animais sofreram eutanásia por decapitação 

entre 9:00 e 12:00 horas, para a posterior realização dos experimentos. O projeto foi 

aprovado pela comissão de ética para uso de animais em pesquisa da Universidade 

de São Paulo – Instituto de Ciências Biomédicas (Protocolo nº 135/2013) e da 

Universidade Cruzeiro do Sul (004/2015). 

 

4.2 Indução à obesidade e suplementação com CV – Design experimental 
 

O modelo de indução de obesidade que mais se assemelha a grande parte da 

obesidade humana é o modelo de obesidade exógena, onde é oferecido ao animal 

um maior aporte calórico, através de uma sobrecarga de carboidratos ou de gordura, 

isoladamente ou em associação. Esta dieta é denominada dieta “ocidentalizada”, de 

fast-food ou ainda dieta de cafeteria (Cesaretti e Kohlmann Junior, 2006; Macedo et 

al., 2012). Neste projeto a preparação da dieta de cafeteria (Tabela 1 e Figura 11) foi 

realizada em colaboração com o laboratório de Técnica Dietética e Gastronomia da 

Universidade Cruzeiro do Sul. A composição escolhida torna a dieta de cafeteria 

hipercalórica (424,64 kcal/100g) e hiperlipídica (46% Kcal/100g), quando comparada 

a ração padrão de roedores (288 kcal/100g e 13% Kcal/100g). 
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Figura 11 - Proporção dos ingredientes utilizados na preparação da dieta de cafeteria 
(A) e foto da preparação da ração (B) 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

Tabela 1 - Composição energética da dieta de cafeteria 
   

%Kcal/100g 

Composição básica dos nutrientes DC DP DC DP 

Valor Energético (Kcal/100g) 424,64* 288     

Proteínas (g/100g) 15,44 23 15 32 

Carboidratos (g/100g) 41,4 39,6 39 55 

Lipídios (g/100g) 21,92 4,16 46 13 

Fibras, minerais, umidade (g/100g) – qsp 100 100 100 100 

 

 (DC- dieta de cafeteria; DP- dieta padrão; * ↑47% vs Dieta padrão) 
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O estudo seguiu o design experimental proposto abaixo (Figura 12). No 

presente estudo os animais receberam sua respectiva dieta por 4 semanas e após 

esse período iniciou-se a suplementação diária (2ª a 6ª feira - entre 17 e 18h) com 

extrato aquoso de CV na dose diária de 500 mg/Kg de peso corporal, através de 

gavagem intragástrica. O período total de suplementação com extrato de CV foi de 12 

semanas (3 meses). Neste período os animais foram suplementados com extrato de 

CV e dieta padrão ou dieta de cafeteria.  

Análises feitas pelo nosso grupo demonstraram que o conteúdo total de 

polifenóis do extrato de CV utilizado neste estudo está em torno de 39% (392 µg/mg 

de extrato de CV). Análises de HPLC demonstraram que dentre os polifenóis 

presentes no CV o conteúdo de catequinas representa em torno de 30% (117 µg/mg). 

Essa análise também mostrou que a soma de EGC e EGCG contribuem com mais de 

85% das catequinas totais do extrato. O conteúdo de cafeína é de 0,4% e o de 

quercetina está em torno de 1,5% do peso seco (Rocha et al., 2016). O extrato foi 

pesado diariamente de acordo com os pesos corporais dos animais, e então 

solubilizado em água a 70°C para posterior administração intragástrica. Decorrido o 

período de suplementação os animais foram eutanasiados por decapitação. 

  

Figura 12 - Design Experimental in vivo 
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A escolha da concentração do extrato de CV baseou-se no estudo de Lambert 

et al. (2003). O estudo demonstrou os parâmetros de farmacocinética da EGCG, além 

de demonstrar que humanos e camundongos apresentam biodisponibilidade 

semelhantes entre si e maiores do que ratos. 

 

4.3 Grupos experimentais   

 

Os animais (n=10 por grupo) foram divididos nos seguintes grupos: 

 

(I) Controle – Cont (dieta padrão + gavagem com água);  

(II) Obeso – OB (dieta de cafeteria + gavagem com água); 

(III) Obeso + CV - OB+CV (dieta de cafeteria + gavagem com extrato de CV). 

 

4.4 Taxa de metabolismo basal 
 

A taxa de metabolismo basal dos camundongos foi avaliada após 10 semanas 

de experimentação por calorimetria indireta de circuito aberto (Columbus Instruments, 

Ohio, USA, modelo Oximax) no Departamento de Imunologia da Universidade de São 

Paulo (USP). Os animais foram aclimatados por 24h em gaiolas individuais sob ciclo 

de 12h claro/escuro, com água e ração ad libitum e permaneceram nas mesmas 

condições para o período de avaliação de 24h. Os camundongos foram submetidos 

ao monitoramento não-invasivo de troca gasosa e atividade física. Foram 

determinados os índices de consumo de oxigênio (VO2) e troca respiratória (RER – 

respiratory exchange ratio). O deslocamento do animal foi avaliado através de 

sensores de luz instalados na base das gaiolas. A contribuição da oxidação de gordura 

para o gasto energético foi calculado utilizando-se a seguinte equação: % contribuição 

da gordura = (468.6●(1-RER))/(5.047●(RER-0.707)+4.686●(1-RER) (Lusk, 1926). 

 

4.5 Exposição ao frio 

 

O experimento de exposição ao frio agudo foi realizado com camundongos 

individualizados em mini-isoladores, expostos por 4 horas a 6ºC na câmara fria após 

11 semanas experimentais, sem acesso a ração e água ad libitum sob ciclo claro-

escuro controlado na câmara fria do Departamento de Biofísica da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). A temperatura retal dos animais foi constantemente 
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monitorada através do termômetro retal RET-3 (Physitemp) e ao sinal de qualquer 

estresse ou hipotermia, eles foram imediatamente retirados da câmara fria e 

colocados sobre uma placa de aquecimento à 37ºC. 

 

4.6 Avaliação do peso corporal e ingestão alimentar 

 

Durante todo o período experimental os animais foram pesados semanalmente 

em balança semi-analítica. A ingestão alimentar foi calculada semanalmente pela 

diferença entre a quantidade ofertada inicial e a quantidade restante e expressa pelo 

consumo total durante todo o período experimental em gramas e em Kcal. O 

coeficiente da eficácia alimentar (CEA) e do ganho de peso por consumo calórico 

(GPCC) foram calculados utilizando as seguintes fórmulas: 

  

CEA = (PF-PI) / TA ingerido 

GPCC = (PF-PI) / kcal ingerido 

 

onde: PF =peso final (g) do animal; PI = peso inicial (g) do animal; TA: quantidade 

total de alimento ingerido no período em gramas; Kcal = ingestão de calorias 

calculado baseado no consumo de ração. 

 

4.7 Avaliação do índice de adiposidade, histologia do TA e tamanho dos 
adipócitos 

 

Imediatamente após a eutanásia dos animais foi realizada uma laparotomia 

mediana para extração do TAB (epididimal e subcutâneo), TAM e fígado. Os 

diferentes tecidos foram pesados em uma balança analítica. Após a pesagem, os 

tecidos de gordura foram normalizados pelo peso do respectivo grupo e, então, foi 

feita a somatória do peso de cada depósito e utilizado como índice de adiposidade 

(IA).  

Após a pesagem do TA epididimal, subcutâneo e marrom e o tecido hepático, 

os mesmos foram fixados em paraformaldeído a 4%. As amostras fixadas foram 

desidratadas em concentrações crescentes de etanol, limpas em xileno e emblocadas 

em parafina. As amostras foram, então, seccionadas e os cortes histológicos (5 µm) 

foram corados com hematoxilina e eosina (HE) e analisadas por microscopia óptica 



60 
 

   

(ProgRes, Jenoptik optical system, Germany). Para avaliação do tamanho médio do 

adipócito epididimal e subcutâneo, foram contadas 100 células e analisadas em 

microscópio óptico com objetiva graduada em escala micrométrica.  

 

4.8 Análises plasmáticas 

    

   Aproximadamente 1mL de sangue total foi coletado em tubos EDTA-Vacutainer 

(5,4 mg de K2EDTA seco por pulverização, BD Biosciences, Franklin Lakes, New 

Jersey, EUA) e centrifugado durante 10 min, 300 × g à temperatura ambiente. A fração 

de plasma foi removida e estocada em microtubos Eppendorf de 1,5 mL a -80 ° C para 

análises adicionais. Os níveis plasmáticos de ácido úrico, creatinina, Gama GT, AST 

(Aspartato aminotransferase), ALT (Alanina aminotransferase) e TG foram analisados 

utilizando-se o kit comercial de detecção obtido pela empresa Bioclin (Minas Gerais, 

Brasil), de acordo com as instruções do fabricante, assim como para mensuração do 

conteúdo de AGLs no plasma (Cayman Chemical, Ann Arbor, Michigan, EUA).  

   O conteúdo plasmático de insulina e leptina, citocinas/quimiocinas (IL-1β, IL-6, 

TNF-α, IL17, IFN-γ (Interferon gamma), MCP-1) e adiponectina foram medidos usando 

os painéis de multi-analitos Milliplex MAP [Mouse Cytokine/Chemokine Panel I (Cat. 

No. MCYTOMAG-70K), Mouse Adipokine (Cat. No. MADKMAG-71K), Mouse 

Adiponectin Single Plex (Cat No. MADPNMAG-70K-01), respectivamente, (Millipore, 

Billerica, MA, EUA)] com base na tecnologia MAGPIX xMAP e seguindo as instruções 

do fabricante.  

 

4.9 Glicemia de jejum, Teste de Tolerância à glicose (GTT), Teste de Tolerância 
à Insulina (ITT), taxa de decaimento da glicose (Kitt) e índice HOMA  

 

A glicose em jejum dos animais foi mensurada após 15 semanas de 

experimentação. Os animais foram mantidos em jejum noturno de 8h e então, o 

sangue foi obtido através de uma pequena secção na extremidade distal da cauda do 

animal e a glicemia foi mensurada por meio de glicofita e glicosímetro (Accu-Chek 

Performa, Roche Diagnostics, E.U.A). O ensaio de GTT foi realizado uma semana 

antes da eutanásia dos animais mantidos em jejum noturno de 8h. Este teste foi 

realizado através de mensuração de glicose após a administração intraperitoneal de 

glicose (1g glicose/Kg do peso corpóreo em solução a 20% de glicose em salina 0,9%). 
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O teste de ITT foi realizado em animais com 6h de jejum através de mensuração de 

glicose após administração intraperitoneal de insulina (Humulin R, Lilly,0,5 UI/kg de 

peso corpóreo). Os testes foram realizados em diferentes dias da mesma semana e 

as amostras de sangue foram coletadas através de uma pequena secção na 

extremidade distal da cauda do animal antes da aplicação de glicose ou insulina 

(tempo 0) e a 5, 15, 30, 60 e 90 minutos após a aplicação. A glicemia foi mensurada 

por meio de glicofita e glicosímetro (Accu-Chek Performa, Roche Diagnostics, E.U.A). 

Foi calculada a área total sob a curva (AUC) da concentração plasmática de glicose 

entre os grupos. A taxa de decaimento da glicose plasmática (KITT) foi calculada 

através do slope de regressão obtido pela transformação logarítmica dos valores de 

glicemia obtidos entre os tempos 5 e 30 min. após a administração da insulina 

intraperitoneal (Bonora et al., 1989). O índice HOMA-IR (homeostatic model 

assessment) foi calculado através do cálculo [concentração da insulina em jejum 

(mU/L) × concentração de glicose em jejum (mg/dL) × 0.05551] / 22.5 (Kwon et al., 

2015). 

 

4.10 Cultivo Celular e diferenciação celular 
 

 Foram utilizados nesse estudo pré-adipócitos brancos de linhagem 3T3-F442A. 

Essas células foram cultivadas até atingirem uma confluência de 90-100% (dia 0) e, 

após 2 dias, as células foram cultivadas com o meio de diferenciação contendo DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle's médium) (Sigma), 10% SFB (soro fetal bovino) (Sigma), 

850 nM de insulina (Sigma), 1 μM de rosiglitazona (Sigma), 1 nM T3 (Sigma), 0,5 mM 

isobutilmetilxantina (Sigma), 1 μM dexametasona (Sigma) e 125 mM indometacina 

(Sigma) por 2 dias (dia 2). Após esse período, as células foram mantidas em DMEM, 

10% SFB, 850 nM insulina, 1 μM de rosiglitazona e 1nM T3 durante mais 2 dias (dia 

4) e depois com 850 nM insulina e 1 μM de rosiglitazona por mais 2 dias (dia 6), como 

anteriormente descrito por Ye et al. (2013). As células foram divididas em 3 grupos: 1) 

Cont, 2) Mix de catequinas (4 μM) e 3) Extrato de CV (0.19%). As células foram 

tratadas com o mix de catequinas ou o extrato de CV durante todo período de 

diferenciação (dias 2 a 8). O mix de catequinas foi preparado a fresco contendo as 

quatro principais catequinas encontradas no CV na seguinte proporção: EGCG – 2 

µM; EGC – 1 µM; ECG – 0.6 µM; EC – 0.4 µM (Sigma). As células foram usadas nos 
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dias 4, 6 e 8 para as análises de expressão gênica, ensaios de acúmulo de lipídios 

e/ou consumo de oxigênio (Figura 13). 

 

 Figura 13 - Design experimental in vitro 

 

 

 

4.11 Consumo de oxigênio 
 

   O consumo de oxigênio basal de adipócitos foi medido com respirometria de 

alta resolução (Oxygraph-2k, OROBOROS INSTRUMENTS, Innsbruck, Áustria). 100 

μL de suspensão de adipócitos foram pipetados em 2 mL de tampão MIR05 (110 mM 

de sacarose, 60 mM lactobionato de potássio, 0,5 mM EGTA, 3 mM de MgCl2 * 6H2O, 

20 mM de taurina, 10 mM de KH2PO4, 20 mM de Hepes, 1 g/L de BSA-faf (Labsynth), 

para células intactas 5 mM de malato, pH 7,1 a 37°C, conforme descrito por 

OROBOROS INSTRUMENTS).  

 

  4.12 Coloração de Oil Red O 

 

Após a cultura celular para diferenciação, as células foram fixadas em formalina 

10% durante 1 h e em seguida coradas com solução de Oil Red O (5g/L de Oil Red O 

em álcool isopropílico 60%; Sigma) durante 10 min à temperatura ambiente. As células 

coradas foram lavadas três vezes com água e visualizadas com um microscópio 
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óptico. A mensuração da densidade óptica foi realizada a 500 nm utilizando-se álcool 

isopropílico 100% como branco (Janderova et al., 2003).  

 

4.13 Avaliação do papel agonista dos compostos presentes no extrato de CV 
sobre o PPARγ 
 

   Para avaliar o efeito agonista dos compostos do extrato de CV sobre o PPARγ, 

pré-adipócitos da linhagem 3T3F442A foram cultivados até atingirem uma confluência 

de 90 - 100% (dia 0) e, após o período total de diferenciação (8 dias) foram tratados 

com o agonista de PPARγ, Rosiglitazona (Sigma), (5μM) e com o mix de catequinas 

(4uM) ou o extrato de CV (0.19%) por 24h (Figura 14).  

Para avaliar o papel agonista dos compostos do CV na modulação gênica do 

PPARγ, ainda nas fases iniciais da adipogênese, pré-adipócitos da linhagem 

3T3F442A foram cultivados até atingirem uma confluência de 90-100% considerado 

dia 0; após 2 dias essas células foram tratadas até o dia 6 da diferenciação com o 

meio de diferenciação contendo DMEM (descrito previamente) acrescido do inibidor 

de PPARγ, GW9662 (Sigma) (10μM). Neste protocolo, as células foram tratadas com 

o mix de catequinas (4uM) ou o extrato de CV (0.19%) durante todo o período de 

diferenciação (dia 2 ao dia 8) (Figura 15). Em ambas as avaliações, após o período 

experimental, as células foram, então, utilizadas para análise de expressão gênica.   

 

Figura 14 - Efeito agonista sobre o PPARγ exercido pelos compostos do extrato de 
CV após o período de diferenciação  
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Figura 15 - Efeito agonista do PPARγ dos compostos do extrato de CV na etapa inicial 
da adipogênese 

 

 

 

4.14 Extração, Quantificação do RNA total e Reação de RT (reverse 
transcriptase)  
 

O RNA total das células após a diferenciação bem como dos tecidos foi obtido 

utilizando-se Trizol Reagente, uma solução monofásica de fenol e isotiocianato de 

guanidina, seguindo o procedimento proposto pelo fabricante. Inicialmente foi 

adicionado 1mL do reagente ao pellet de células (1x107) ou a 50-100 mg de tecido, 

que foi homogeneizado por maceração com o auxílio de um pistilo seguido de agitação 

em vórtex. O homogenato foi incubado por 5 minutos em temperatura ambiente para 

permitir completa dissociação de complexos nucleoprotéicos. Foi adicionado 200 µl 

de clorofórmio, mantido sob agitação contínua por 15 segundos e incubado em 

temperatura ambiente por 3 minutos, seguido de centrifugação por 15 minutos, 4°C e 

10.000 ×g, favorecendo a formação de três fases. A fase aquosa superior contendo o 

RNA foi transferida para outro tubo e o RNA foi precipitado pela adição de 500 µL de 

isopropanol, e posterior incubação por 10 minutos em temperatura ambiente. Após 

esse procedimento, as amostras foram centrifugadas por 15 minutos, 4°C e 10.000 × 

g. O sedimento foi lavado com a adição de 1 mL de etanol a 75%, seguido de 

centrifugação por 5 minutos, a 4°C e 7.500×g. O precipitado foi seco em temperatura 

ambiente e dissolvido em água DEPC (Diethyl pyrocarbonate). 
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A quantificação do RNA total foi realizada utilizando-se NanoDrop ND-1000 

spectrophotometer (NadroDrop Technologies, Wilmington, DE) e sua integridade foi 

confirmada por eletroforese em gel de agarose. O RNA foi, então, armazenado em 

freezer -80°C para futuras analises de RT-qPCR (Polymerase Chain Reaction).  

   As amostras de RNA (2 µg) foram submetidas ao procedimento de inativação 

de eventuais moléculas de DNA presentes na amostra, utilizando DNAse (5U/mg). 

Para a transcrição do RNA para cDNA, foi adicionado às amostras “random primers” 

(Sigma) (5 µM), trifosfato de desoxinucleotídeos (dNTP, 2 mM) (Sigma) e a enzima 

transcriptase reversa (SuperScript II, Thermo Fisher Scientific). O processo de 

transcrição foi realizado em um termociclador (Veriti, AppliedBiosystems) seguindo 

protocolo do fabricante. 

 

4.15 RT-qPCR  
 

   A quantificação da expressão gênica foi feita por meio de RT-qPCR. Foi 

utilizado na reação 250 nM de cada primer (sense e antisense) (Sigma), 25 ng de 

cDNA e 1x HOT FIREPol® Evagreen® qPCR Supermix (Solis Biodyne), para um 

volume final de reação de 10 μL. A expressão gênica foi avaliada em um Sistema de 

Detecção de Sequências Agilent Aria Mx sob as seguintes condições: 50°C -2 min, 

95°C -10 min, e 40 ciclos de 95°C -15s, 60°C -20s, e 72°C -30s. Protocolos de 

dissociação foram usados para testar a eficácia dos primers em amplificar os genes 

especificamente. Em nossos experimentos, utilizamos primers com sequências dos 

nossos genes de interesse e de gene constitutivo como controle endógeno (18S e 

36B4). A expressão do RNAm foi determinada utilizando-se o método 2-ΔΔCt (Livak e 

Schmittgen, 2001). A sequência dos primers utilizados se encontra na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/18064014
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Tabela 2 - Sequência dos nucleotídeos dos primers utilizados 

Gene (Mus 

Musculus) 

Primer sense (5’ – 3’) Primer anti-sense (3’-5’) 

18S CGCTCCACCAACTAAGAACG CTCAACACGGGAAACCTCAC 

36b4 CGACCTGGAAGTCCAACTAC ATCTGCTGCATCTGCTTG 

Npy GCATTCTGGCTGAGGGGTA GGCGTTTTCTGTGCTTTCCT 

Pomc ATGCCGAGATTCTGCTACAG CATCTCCGTTGCCAGGAAAC 

Agrp GCAGACCGAGCAGAAGAAGT ATTGAAGAAGCGGCAGTAGC 

Leprb GTAATTGGAGCAGTCCAGCCT CCCATTGTGGGCAGTACGAT 

Hspa5 TGCAGCAGGACATCAAGTTC TACGCCTCAGCAGTCTCCTT 

Ddit3 CTGCCTTTCACCTTGGAGAC GGACGCAGGGTCAAGAGTAG 

Xbp1 GGGTCCAACTTGTCCAGAATGC TTACGAGAGAAAACTCATGGGC 

Xbp1s TTACGAGAGAAAACTCATGGGC GGGTCCAACTTGTCCAGAATGC 

Ppara TGCTGCTGTTCCTGTTTTC TCTTGCAGCTTCGATCACAC 

Cpt1a CTTCCATGACTCGGCTCTTC AGCTTGAACCTCTGCTCTGC 

Adrb3 TCCTTCTACCTTCCCCTCCTT GCGCTTAGCCACAACGAACAC 

Irf4 ACAAGAGCAATGACTTTGAGGAA GTTATGAACCTGCTGGGCTG 

Ppargc1a CCCTGCCATTGTTAAGACC TGCTGCTGTTCCTGTTTTC 

Pparg TCAGCTCTGTGGACCTCTCC ACCCTTGCATCCTTCACAAG 

Cidea TGCTCTTCTGTATCGCCCAGT GCCGTGTTAAGGAATCTGCTG 

Dio2 CAGTGTGGTGCACGTCTCCAATC TGAACCAAAGTTGACCACCAG 

Nduf GTTCATAGGGTCAGAGGTCAAG TCCATTAAGATGTCCTGTGCG 

Pde1b GCTGACTGATGTGGCAGAAA CTCACAGGGGGACAGTTCAT 

Ucp1 CCGGTGGATGTGGTAAAAAC ATCCGAGTCGCAGAAAAGAA 

Lxr TTTGTGGGGACCTGGAAACT TGGTGGTCGACTTTCCATCC 

Th CCAAGGTTCATTGGACGGC CTCTCCTCGAATACCACAGCC 

Prdm16 ACATCCGTGTAGCGTGTTCC GCACCAACAGTTCCTCTCCA 

Tmem26 CAAACCCTGTCATCCCACA AGCAGGAGTGTTTGGTGGAG 

Lpl CCAGCTGGGCCTAACTTTGA AACTCAGGCAGAGCCCTTTC 

Cd36 TGGAGCTGTTATTGGTGCAG TGGGTTTTGCACATCAAAGA 

Slc2a4 - Glut4 TGATTCTGCTGCCCTTCTGT GGACATTGGACGCTCTCTCT 

Fasn GAGGACACTCAAGTGGCTGA GTGAGGTTGCTGTCGTCTGT 

Acaca - Acc GAGAGGGGTCAAGTCCTTCC TGCTGCCGTCATAAGACAAG 

Pnpla2 - Atgl GAGTGCAGTGTCCTTCAC CAGTTCCACCTGCTCAGACA 

Slc2a1 - Glut1 CAGTTCGGCTATAACACTGGTG GCCCCCGACAGAGAAGATG 

Adipoq TATAAGCGGCTTCTCCAGGTC TGGAATGACAGGAGCTGAAGG 

Fabp4 – Ap2 AAGGTGAAGAGCATCATAACCCT TCACGCCTTTCATAACACATTCC 

Rxrb AGTGTCCAAAATGCGTGACA GCTGCTCAGGGTACTTCTGC 
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4.16 Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) e 

analisados estatisticamente pelo teste de ANOVA One-way com Tukey como pós-teste 

ou através de Teste T não-pareado. Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram 

utilizados para verificar a normalidade e variância dos dados, respectivamente. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando-se os softwares SPSS/Windows 

versão 22 (SPSS Inc.,Chicago, IL) e GraphPad Prism versão 5.0 para Windows 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS
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5.1 O extrato de CV reverte os marcadores de obesidade  

    

   Nós inicialmente investigamos o potencial efeito do extrato de CV em modular 

os marcadores característicos da obesidade através de um estudo pré-clínico. No 

início da fase experimental, os animais não apresentavam diferenças de peso entre si 

(Figura 16 A). Como esperado, a dieta de cafeteria aumentou o peso corporal, o 

ganho de peso e o índice de adiposidade, enquanto, o tratamento com o extrato de 

CV significativamente melhorou esses parâmetros após as 16 semanas de indução a 

obesidade (Figura 16 B-D). Além disso, o tratamento com o extrato de CV foi eficaz 

em reduzir significativamente os depósitos de gordura branca (epididimal e 

subcutânea) quando comparado aos animais que receberam a dieta de cafeteria 

(Figura 16 E). A histologia do TAB epididimal confirmou a hipertrofia dos adipócitos 

dos animais induzidos a obesidade e a redução promovida pelo tratamento com o 

extrato de CV. O diâmetro dos adipócitos dos animais obesos apresentou um tamanho 

aproximado de 170 µm, enquanto, o tratamento retornou o tamanho aos valores do 

controle (100 µm) (Figura 16 F-G). Além disso, os animais alimentados com a dieta 

de cafeteria apresentaram níveis elevados de leptina comparado aos animais controle 

(Figura 16 H). O tratamento com o extrato de CV foi eficaz em reduzir os valores 

plasmáticos de leptina e aumentar os valores de adiponectina no plasma dos animais 

obesos (Figura 16 H e I). 

 

5.2 O Extrato de CV não interfere com a ingestão alimentar  
 

   Para assegurar que o efeito do extrato de CV em diminuir o peso corporal não 

estava relacionado à toxicidade, nós monitoramos alguns parâmetros bioquímicos no 

plasma desses animais. A dieta de cafeteria aumentou os níveis de ácido úrico e gama 

GT, e o tratamento com extrato de CV foi eficaz em diminuir esses parâmetros 

demonstrando que o mesmo não apresentou toxicidade nos animais (Figura 17 A). 

Além disso, a concentração plasmática do marcador de lipotoxicidade hepática ALT 

foi significativamente diminuída pelo tratamento com o extrato de CV em comparação 

ao grupo com dieta de cafeteria apenas (Figura 17 A). A análise da morfologia do 

tecido hepático revelou que o acúmulo de microgotículas lipídicas induzido pela dieta 

de cafeteria foi revertido pelo tratamento com o extrato de CV (Figura 17 B). 
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   Para compreender como o extrato de CV previne o ganho de peso e de 

adiposidade nos animais submetidos à dieta de cafeteria, nós avaliamos a ingestão e 

a eficiência alimentar nesses animais. Apesar da ingestão alimentar não ter sido 

alterada pela dieta, a mesma foi capaz de aumentar o CEA e o GPCC (Figura 17 C-

E). O tratamento com o extrato de CV não modulou nenhum desses parâmetros. Para 

elucidar a contribuição dos neurocircuitos hipotalâmicos no efeito anti-obesidade do 

extrato de CV, avaliamos os neuropeptídios relacionados a fome e à saciedade nos 

animais e observamos que o extrato de CV não foi capaz de modular esse circuito. A 

razão entre o RNAm de Npy/Pomc e Agrp/Pomc no hipotálamo não foram alterados 

pelo tratamento (Figura 17 F-G). No entanto, o extrato de CV foi capaz de aumentar 

o RNAm Leprb no hipotálamo dos animais induzidos a obesidade, consistente com a 

diminuição previamente observada no plasma (Figura 17 H). 

 

5.3 A tríade RI  inflamação  estresse de retículo endoplasmático (ERE) induzida 
pela dieta é revertida pelo extrato de CV  
 

O acúmulo de gordura, principalmente intra-abdominal (epididimal), induzida 

por dieta é usualmente associada com a RI. Após 15 semanas do início da indução 

da obesidade, a fim de caracterizar o processo de RI induzida pela dieta de cafeteria 

e o possível efeito modulador do tratamento com o extrato de CV, foram avaliados 

alguns parâmetros relacionados com a homeostase glicêmica dos animais. Os 

resultados de GTT, ITT e KITT demonstraram que o tratamento com o extrato de CV 

significativamente melhora a homeostase glicêmica prejudicada pela dieta de cafeteria 

(Figura 18 A-C). Os níveis de insulina e glicose plasmática foram aumentados pela 

dieta de cafeteria, corroborando com o aumento no índice HOMA e foram 

significativamente diminuídos pelo tratamento com extrato de CV (Figura 18 D-F).  

Está bem caracterizado que na obesidade há uma interligação em diversos 

pontos entre as vias de RI, inflamação e ERE (Hotamisligil, 2010). Com base nessa 

informação, nós avaliamos as principais citocinas pró-inflamatórias no plasma dos 

animais. As citocinas pró-inflamatórias IL-1β, TNF-α, IL-17, IFN- e MCP-1 foram 

aumentadas significativamente no plasma dos animais induzidos a obesidade, 

enquanto, que o tratamento com o extrato de CV foi capaz de restaurar esses 

parâmetros aos valores do controle (Figura 18 G). Nós avaliamos o envolvimento do 

ERE através da expressão do RNAm das principais proteínas envolvidas na via: BIP 
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(Hspa5), CHOP (Ddit3), XBP1t e XBP1s nos dois TA envolvidos com o gasto 

energético (TAB subcutâneo e TAM) (Figura 18 H-I). O tratamento com o extrato de 

CV foi eficaz em diminuir a expressão do RNAm da Hspa5 no TAB subcutâneo e no 

TAM, além de aumentar a expressão do RNAm da Xbp1s, diminuída pela obesidade 

em ambos os tecidos. A dieta e o tratamento não modularam a expressão de Ddit3 

em ambos os tecidos avaliados. Por outro lado, o tratamento com o extrato de CV 

aumentou a expressão de Xbp1 em relação aos animais controle e obeso no TAB 

subcutâneo.  

 

5.4 O extrato de CV induz o aumento no gasto energético em camundongos 
obesos 
 

Um fator chave para controlar a homeostase energética é o equilíbrio entre a 

ingestão calórica e o gasto energético (Gonzalez-Muniesa et al., 2017). Para isso, nós 

avaliamos o consumo de O2, o gasto energético, o deslocamento ambulatorial e a 

preferência na utilização de AG ou carboidrato como fonte energética (RER) após 10 

semanas de experimentação através de calorimetria indireta.  

Os animais induzidos à obesidade pela dieta de cafeteria mostraram taxas 

elevadas no consumo de O2 e no gasto energético nos ciclos claro e escuro em 

comparação aos animais que receberam a dieta padrão (Figura 19 A e C). Por outro 

lado, os camundongos que receberam o tratamento com o extrato de CV 

apresentaram um aumento significativo desses parâmetros e no deslocamento 

ambulatorial durante o período de administração do extrato (ciclo claro) (Figura 19 A-

F). Interessantemente, este aumento foi significativamente maior após a 

administração intragástrica do extrato de CV (Figura 19 B, D e F). 

O coeficiente respiratório, e/ou a taxa de troca respiratória (RER), permite 

avaliar a preferência energética comparada a valores de referência (0,7 até 1,0), sendo 

que valores mais próximo a 0,7 sugerem maior utilização de lipídios, e quanto mais 

próximo a 1, considera-se que seja maior a utilização de carboidratos para a produção 

de energia (Seidell et al., 1992). Neste dado observamos que o RER dos animais 

induzidos à obesidade por dieta de cafeteria diminuiu significativamente apenas no 

ciclo escuro, enquanto que os animais tratados com o extrato de CV apresentaram 

valores menores durante todo o período de avaliação (ciclo claro e escuro) (Figura 19 

G). Nós também verificamos que o tratamento com o extrato de CV é capaz de induzir 
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uma maior contribuição da oxidação de AG para o gasto energético de forma crônica 

e aguda (Figura 19 H e I).  

Para investigar se o aumento do gasto energético foi acompanhado por um 

aumento na temperatura corporal, realizamos o teste de tolerância ao frio para avaliar 

a termogênese adaptativa, outro componente importante do gasto energético. Em 4 

horas de exposição ao frio, os animais obesos tratados ou não com o extrato de CV 

apresentaram maior temperatura corporal em relação aos animais controle (Figura 

19J). Independentemente do menor teor de gordura dos animais obesos tratados com 

extrato de CV em relação aos animais obesos e dos valores similares em relação aos 

animais controles (Figura 16 D), os animais obesos tratados com o extrato de CV 

foram capazes de manter a mesma temperatura que os animais obesos não tratados 

e capazes de aumentar em 3 graus a temperatura em comparação aos animais 

controles, o que significa que a suplementação com o extrato de CV é capaz de 

modular a temperatura corporal frente à exposição ao frio. 

 

5.5 O extrato de CV previne o whitening do TAM e induz genes termogênicos no 
TAB subcutâneo de camundongos obesos 

 

Em concordância com a redução do peso corporal, os animais induzidos à 

obesidade e tratados com o extrato de CV apresentaram adipócitos marrons menores, 

com acúmulo substancialmente menor de lipídios nessas células (Figura 20 A). O 

tratamento com o extrato de CV nos animais obesos não apresentou incrementos em 

toda a via termogênica avaliada no TAM (Figura 20 B-D). No entanto, o extrato de CV 

foi eficaz em restaurar a expressão do RNAm da Ucp1 no TAM dos animais induzidos 

a obesidade por dieta (Figura 20 D).   

Em linha com as observações realizadas de todo o perfil metabólico nos 

animais obesos tratados com o extrato de CV, nós nos questionamos se haveria uma 

modulação das células do TAB para um perfil termogênico. Corroborando com os 

achados já descritos como o menor ganho de peso, aumento da concentração de 

adiponectina plasmática, melhora da homeostase glicêmica, aumento do consumo de 

O2 e na oxidação de AG, o tratamento com o extrato de CV induziu fortemente a 

ativação de uma gama de genes que controlam os programas termogênicos, 

mitocondrial e de oxidação de AG no TAB subcutâneo. A análise histológica do TAB 

subcutâneo demonstrou um menor acúmulo de lipídios no tecido subcutâneo dos 
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animais induzidos à obesidade e tratados com o extrato de CV (Figura 20 E). 

Corroborando com o menor depósito de lipídios no tecido subcutâneo, nós 

observamos um aumento nos genes relacionados à oxidação de AG (Ppara e Cpt) 

nos animais tratados com o extrato de CV e induzidos à obesidade (Figura 20 F). A 

expressão gênica de marcadores termogênicos como Adrb3, Th (Tiroxina hidroxilase), 

Irf4, Ppargc1a e Cidea foi fortemente ativada nesse tecido nos animais tratados com 

o extrato de CV e alimentados com dieta de cafeteria (Figura 20 G). Os genes 

relacionados à ativação mitocondrial (Nduf, Pde1b, Ucp1 e Lxr) também foram 

intensamente induzidos pelo tratamento com CV na condição de obesidade (Figura 

20 H). Apesar do tratamento não aumentar a expressão do RNAm de Prdm16 nos 

animais induzidos à obesidade, a ativação de toda a via termogênica corroborou com 

a maior expressão do marcador de células bege Tmem26 nesses animais (Figura 20 

I). 

 

5.6 As catequinas presentes no extrato de CV induzem um ciclo fútil in vivo e in 
vitro 
 

 Durante situações de elevada atividade termogênica como na exposição ao frio 

é observado, juntamente com o aumento da lipólise, um aumento da geração de 

glicerol-3-fosfato através de glicerolquinase, gliceroneogenesis e/ou pela rápida 

glicólise, juntamente com um aumento da captação de TG da circulação via LPL, além 

da de novo lipogênese intracelular (Bartelt et al., 2013; Castro et al., 2017) para ser 

usado como substrato para a UCP1. Dessa maneira, nós avaliamos o conteúdo de 

AGL e TG no plasma dos nossos animais e observamos uma diminuição pelo 

tratamento com o extrato de CV na condição de obesidade (Figura 21 A), em paralelo 

com uma maior captação pelo TAB subcutâneo (Figura 21 B e C) e maior oxidação 

já descrito anteriormente (Figura 20 F). Além disso, nós observamos que o tratamento 

com o extrato de CV induz uma maior captação de glicose e aumenta a expressão 

dos genes envolvidos na síntese de AG como a Fasn e Acc (Acaca) (Figura 21 D-E). 

O gene envolvido com lipólise, Atgl (Pnpla2), também foi aumentado pelo tratamento 

com extrato CV (Figura 21 F).  

 Um perfil semelhante foi observado in vitro. O tratamento com o mix de 

catequinas e o extrato de CV diminuiu o acúmulo de lipídios através da avaliação por 

Oil-red O e induziu uma maior captação de lipídios indicado pelo aumento da 
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expressão de Cd36 (Figura 21 G-H). Embora a expressão do RNAm do Glut4 (Slc2a4) 

não tenha sido alterada, assim como do Glut1 (Slc2a1), a mistura de catequinas e 

extrato de CV induziram fortemente a expressão de Fasn e Acaca (Acc) (Figura 21 I-

J). A expressão de Atgl (Pnpla2) não foi alterada pelo tratamento (Figura 21 K). 

 

5.7 As catequinas do CV induzem o consumo de oxigênio in vitro e modulam 
parâmetros iniciais da adipogênese  
 

 Para explorar o mecanismo pelo qual os polifenóis do CV, especialmente as 

catequinas, induzem a ativação do browning no TA, pré-adipócitos da linhagem 3T3-

F442A foram diferenciados na presença do extrato de CV e do mix contendo as 4 

principais catequinas encontradas no extrato de CV, a fim de verificar se esses 

compostos têm algum potencial autônomo neste processo. Os tratamentos foram 

eficazes em induzir diretamente um aumento no consumo de oxigênio basal (Figura 

22 A). Corroborando com o aumento no consumo de oxigênio, nós observamos um 

aumento significativo na oxidação de AG indicado pelo aumento de Ppara, assim 

como em toda a via termogênica avaliada (Adrb3, Ppargc1a, Cidea e Ucp1) (Figura 

22 B e F).  

 Apesar dos diversos indutores de browning já descritos na literatura, pouco se 

sabe sobre como os compostos presentes nos alimentos funcionais podem modular 

processos iniciais da adipogênese que favoreçam o comprometimento celular.  

 O PPARγ, assim como o C/EBPβ, é um componente essencial para a 

adipogênese. Nosso grupo sugere que as catequinas presentes no CV e o próprio 

extrato de CV atuam como agonistas de PPARγ. Nós, inicialmente, observamos que 

células da linhagem 3T3F442A tratadas com o mix de catequinas ou com o extrato de 

CV após o período de diferenciação apresentam um incremento na expressão do gene 

alvo da sinalização do PPARγ, Adiponectina (Adipoq) (Figura 22 C). Outros genes 

alvos da sinalização de PPARγ como cd36, Acaca (ACC) e Fasn também foram 

modulados positivamente pelos tratamentos (Figura 21 H e J). 

 Para fortalecer ainda mais o papel da ativação direta do PPARγ pelos 

compostos do CV no potencial adipogênico e termogênico nós determinamos sua 

expressão temporal e observamos que os compostos do CV são capazes de induzir 

um incremento na expressão desse fator apenas após 4 dias de diferenciação (Figura 

22 D). Com base na modulação temporal da expressão de PPARγ, nós tratamos as 
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células durante os 4 primeiros dias da diferenciação com o antagonista de PPARγ, 

GW9662. Como era de se esperar, o antagonista do PPARγ da maneira como foi 

utilizado não apresentou diferenças na expressão dos genes alvos avaliados e 

permitiu a diferenciação do pré-adipócito em adipócito. Por outro lado, a presença do 

antagonista possivelmente impossibilitou o agonismo das catequinas do CV, 

demonstrando, assim, que as catequinas do CV parecem atuar  via PPARγ para 

exercerem seus efeitos na indução dos genes característicos do adipócito e no 

principal marcador envolvido na termogênese, a Ucp1 (Figura 22 E e F). A capacidade 

das catequinas atuarem no PPARγ para comprometer o destino celular fica ainda mais 

evidente ao avaliar a expressão temporal de Sirt1 que apresentou um aumento 

significativo no final do período de diferenciação (Figura 22 G), possivelmente para 

atenuar na adipogênese e induzir o programa de transcrição de genes metabólicos de 

oxidação de AG mitocondriais via PGC-1α (Gerhart-Hines et al., 2007).  

 A ativação do PPARγ na adipogênese envolve uma cascata transcricional que 

inclui membros da família do C/EBP. É descrito na literatura que o PPARγ atua em 

conjunto com o C/EBPα e, regulam mútua e positivamente a expressão um do outro 

para promover a adipogênese. Além disso, após a ligação do ligante ao PPARγ existe 

a formação de heterodímeros com outro receptor nuclear ativado por ligantes, o RXR, 

que, então, permite sua ligação a sequências específicas do DNA localizadas na 

região promotora de genes-alvos conhecidas como PPREs. Com base nessas 

informações, nós avaliamos esses fatores nos dias 4 e 6 da diferenciação celular e 

observamos que a expressão de Cebpa segue a mesma cronologia da expressão de 

PPARγ, enquanto que a expressão de Rxr é restabelecida após 4 dias de tratamento 

com o mix de catequinas (Figura 22 H). Como mencionado previamente, o regulador 

transcricional PRDM16 interage de forma direta com o PPARγ para favorecer o 

comprometimento celular. Nós observamos que o tratamento com o mix de catequinas 

induz o aumento na expressão de PRDM16 no dia 6º dia de diferenciação, 

corroborando com as mudanças já observadas (Figura 22 I).  

 Recentemente, o fator de transcrição Tbx15 (T-box 15) foi identificado como 

um fator essencial para a diferenciação completa do adipócito marrom e bege  no 

início da diferenciação (Gburcik et al., 2012). Assim, nós avaliamos a expressão 

temporal desse fator e observamos que nossos tratamentos, em especial o extrato de 

CV, são capazes de induzir o aumento em sua expressão (Figura 22 J). Esse dado 
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associado aos demais já citados, demonstra a contribuição dos compostos do CV no 

comprometimento final celular, que conduz ao fenótipo bege. 
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Figura 16 - O extrato de CV reverte os marcadores de obesidade.  

 
(A) Peso corporal inicial e (B) Curva do ganho de peso corporal semanal. (C) Ganho de peso corporal final em 16 semanas. (D) Índice de adiposidade (mg/g PC) e (E) Peso dos 
tecidos adiposos (mg/g PC). (F) Análises morfométricas de adipócitos epididimais e (G) Imagens representativas da histologia do TAB epididimal (ampliação 10x). (H) Níveis 
plasmáticos de leptina (pg/mL) e (I) adiponectina (pg/mL). Os resultados estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. A análise estatística foi 
realizada utilizando o método fatorial ANOVA One-Way. * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, **** p <0,0001. 
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Figura 17 - O extrato de CV não interfere com a ingesta alimentar 

 

A) Avaliação plasmática dos parâmetros bioquímicos (Ácido úrico, Creatinina, Gama GT, AST e ALT). (B) Imagens histológicas do tecido hepático (ampliação 10). (C) Ingestão 
alimentar (g/animal e Kcal/animal). (D) CEA e (E) CPCC. (F) Avaliação da expressão gênica hipotalâmica da razão Npy/Pomc, (G) Agrp/Pomc e (H) Leprb. Os resultados estão 
apresentados como média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. A análise estatística foi realizada utilizando o método fatorial ANOVA One-Way. * p <0,05, ** p <0,01, *** 
p <0,001, **** p <0,0001. 
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Figura 18 - A tríade RI x inflamação x ERE induzido pela dieta é revertida pelo extrato de CV 

 
(A) Teste de tolerância à glicose (GTT), (B) Teste de tolerância à insulina (ITT) e (C) Cálculo da constante de decaimento da glicose na corrente sanguínea (KITT). (D) Níveis 
plasmáticos de insulina (pg/mL) e (E) glicose (mg/dL). (F) Índice HOMA. (G) Análise plasmática das citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α, IL17, IFN-y e MCP-1). (H) 
Análise da expressão gênica de Hspa, Ddit3, Xbp1 e Xbp1s no TAM e no (I) TAB subcutâneo. Os resultados estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 6 animais 
por grupo. A análise estatística foi realizada utilizando o método fatorial ANOVA One-Way. * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, **** p <0,0001. 
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Figura 19 - O extrato de CV induz aumento no gasto energético em camundongos obesos 

 
(A) Consumo de Oxigênio (VO2), (C) Gasto energético e (E) Deslocamento ambulatorial. (B), (D) e (F) Representação do pico de VO2, gasto energético e deslocamento, 
respectivamente, após administração intragástrica do extrato de CV. (G) Taxa de troca respiratória (RER) e (H) % contribuição da oxidação de AG para o gasto energético 
crônico e (I) agudo. (J) Exposição aguda ao frio durante 4h. A seta nos gráficos indica o momento da gavagem com o extrato de CV. Os resultados estão apresentados como 
média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. A análise estatística foi realizada utilizando o método fatorial ANOVA One-Way. * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, **** p 
<0,0001. 
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Figura 20 - O extrato de CV previne o whitenning do TAM e induz genes termogênicos no TAB subcutâneo de camundongos obesos 

 
(A) Imagens histológicas do TAM (ampliação 40) e (E) do TAB subcutâneo (ampliação 10). (B e F) Avaliação da expressão de genes relacionados à oxidação de AG (Ppara 
e Cpt), (C e G) Marcadores termogênicos (Adrb3, Irf4, Ppargc1a, Pparg, Cidea e Dio2) e (D e H) à mitocôndria (Nduf, Pde1b, Ucp1 e Lxr) no TAM e TAB subcutâneo, 
respectivamente. (I) Avaliação do RNAm dos marcadores de células bege, Prdm16 e Tmem26. Os resultados estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 6 animais 
por grupo. A análise estatística foi realizada utilizando o método fatorial ANOVA One-Way. * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, **** p <0,0001. 
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Figura 21 - As catequinas do extrato de CV induzem ciclo fútil in vivo e in vitro 

 
(A) Níveis plasmáticos de AGL (µM) e TG (mg/dL). Análise da expressão gênica de (B) Lpl, (C) Cd36, (D) Slc2a4 - Glut4, (E) Fasn e Acaca - Acc e (F) Pnpla2 – Atgl no TAB 
subcutâneo. (G) Avaliação do conteúdo de lipídios através da avaliação de Oil Red O. (H) Expressão gênica de Cd36, (I) Slc2a4 - Glut4 e Slc2a1 – Glut1, (J) Fasn e Acaca - 
Acc e (K) Pnpla2 – Atgl em adipócitos diferenciados. Os resultados estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 6 avaliações por grupo. A análise estatística foi 
realizada utilizando o método fatorial ANOVA One-Way. * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001, **** p <0,0001. 



83 
 

   

Figura 22 - As catequinas do extrato de CV induzem o consumo de oxigênio in vitro e modulam parâmetros iniciais da adipogênese  

 
(A) Consumo de oxigênio e (B) Avaliação da expressão de genes envolvidos na oxidação de AG (Ppara) e na via termogênica (Adrb3, Ppargc1a e Cidea) em adipócitos 
diferenciados. (C) Avaliação do efeito agonista do PPARγ na expressão de Adipoq após o dia 8 de diferenciação. (D) Avaliação temporal da expressão de Pparg e (E) Efeitos 
do agonismo de PPARγ na expressão de seus genes alvos, Ap2, cd36, Acaca – Acc e Fasn e (F) do papel do PPARy na indução da via termogênica através da expressão de 
Ucp1. A linha pontilhada no gráfico E representa o grupo Cont. (G) Avaliação da expressão temporal de Sirt1, (H) Cebpa, Rxr, (I) Prdm16 e (J) Tbx15. Os resultados estão 
apresentados como média ± EPM de pelo menos 4 experimentos. A análise estatística foi realizada utilizando o método fatorial ANOVA One-Way. * p <0,05, ** p <0,01, *** p 
<0,001, **** p <0,0001. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 DISCUSSÃO
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   No presente estudo, nós sugerimos que os compostos presentes no extrato de 

CV podem induzir alterações fenotípicas e metabólicas no TAM e no TAB subcutâneo 

que suportam a indução do fenótipo bege, aumentando o gasto energético e a 

termogênese. Nós observamos que o efeito do CV ocorre de forma autônoma em 

adipócitos, independentemente da produção de qualquer outro fator indutor do 

fenótipo bege. Além disso, somos os primeiros a propor que o extrato de CV induz a 

de novo lipogênese para otimizar o armazenamento de substrato para a indução da 

termogênese. Evidenciamos a atuação das catequinas do CV nas etapas iniciais do 

processo de adipogênese direcionando a célula para o destino final termogênico via 

um balanço temporal da expressão de Pparg. 

   É descrito na literatura que a ativação de receptores β-adrenérgicos durante a 

exposição ao frio aumenta simultaneamente a síntese e oxidação de AG no TAM (Yu 

et al., 2002). Este tecido é responsável pela depuração de até 75% do TG e 50% da 

glicose circulante total em camundongos (Bartelt et al., 2011). Como não observamos 

uma ativação termogênica significativa no TAM nos camundongos induzidos à 

obesidade, assumimos que esta função foi reprogramada para o TAB subcutâneo que 

apresentou aumento da captação de TG e na expressão de genes envolvidos na 

oxidação de AG e ativação termogênica/mitocondrial. Além disso, a expressão do 

marcador seletivo de adipócitos bege, Tmem26, aumentou após o tratamento com o 

extrato de CV. Esses dados suportam fortemente a ideia de que o extrato de CV 

promove a formação de adipócitos bege através do browning do TAB subcutâneo. 

Essas descobertas corroboram com uma recente publicação que relata a conversão 

de adipócitos brancos a bege no TAB pelo tratamento com extrato de CV (Neyrinck et 

al., 2017). 

   A relevância fisiológica do browning por polifenóis do CV no TAB subcutâneo 

em relação ao gasto energético corporal e à homeostase metabólica, precisa ainda de 

uma maior elucidação. Embora a contribuição das células bege para o gasto 

energético global seja muito menor do que pelos adipócitos do TAM, evidências 

emergentes sugerem que o aumento do browning do TAB sozinho é suficiente para 

reduzir a obesidade em camundongos (Cohen et al., 2014). Nossos resultados 

indicam que o extrato de CV aumenta o gasto energético em camundongos 

imediatamente após a administração e persiste por aproximadamente 4 horas, 

consistente com o perfil farmacocinético das catequinas presentes no extrato, 
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especialmente a EGCG (Lambert et al., 2003). Deve-se notar que o aumento do 

consumo de O2, produção de calor e oxidação lipídica pode ser devido à ativação do 

TAB subcutâneo pelos polifenóis presentes no extrato de CV. Além disso, o tratamento 

contribui para a perda de peso através do maior gasto energético por aumento na 

atividade ambulatorial. Ambos os processos, são capazes de induzir o aumento da 

oxidação de lipídios, o que gera um gradiente de prótons nas mitocôndrias, que 

posteriormente pode ser eliminado via UCP1 para geração de calor.  

   Lipólise e lipogênese são tipicamente vistas como caminhos independentes e 

opostos (Mottillo et al., 2014). É consenso concordar que a lipólise desempenha um 

papel central na atividade catabólica do TAM e TAB. Nosso grupo já evidenciou o 

papel lipolítico do CV na condição de obesidade no TAB epididimal (Rocha et al., 

2016). Neste trabalho, nós também confirmamos esse papel no TAB subcutâneo. Por 

outro lado, sugerimos pela primeira vez que a indução da de novo lipogênese pelo 

extrato de CV estaria associada à ativação de um ciclo fútil nos adipócitos. A ativação 

do ciclo fútil teria como objetivo a dissipação de energia sob a forma de calor, 

contribuindo assim para a ativação termogênica observada in vivo e in vitro. 

   Sanchez-Gurmaches et al. (2017) forneceram evidências de que o frio 

moderado induz fortemente a de novo lipogênese e o remodelamento lipídico no TAM 

através da via AKT2-ChREBP, melhorando a termogênese. Evidências semelhantes 

demonstram que o tratamento de 7 dias com o ativador β3 adrenérgico CL 316,243, 

aumenta drasticamente o turnover da de novo lipogênese e o conteúdo de TG em 

diferentes depósitos adiposos, apesar das grandes diferenças na abundância de 

UCP1 (Mottillo et al., 2014). Este aumento no volume de lipídios foi seguido por uma 

regulação positiva dos genes envolvidos na síntese e oxidação de AG. Esses dados 

corroboram com os nossos resultados, uma vez que mostramos um aumento 

significativo nos genes envolvidos na de novo lipogênese ao passo que o tecido 

apresentava adipócitos menores, o que sugere que, apesar da nova síntese de AG, o 

TAB subcutâneo, assim como o TAB epididimal, não acumula lipídios, mas, de fato, 

aumenta a oxidação e a utilização dos mesmos. Estudos envolvendo a incorporação 

de acetato ou glicose marcada podem corroborar ainda mais com evidências futuras 

para o ciclo fútil nos adipócitos gerados pelo tratamento com extrato de CV.   
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   De acordo com estudos com camundongos transgênicos que demonstram a 

importância do GLUT4 no TA como regulador da sensibilidade à insulina corporal (Abel 

et al., 2001), o aumento na expressão de GLUT4 pelo extrato de CV está associado 

com a melhora da RI e apoia fortemente a noção de que esse transportador promove 

a sensibilidade à insulina possivelmente como um marca-passo da de novo lipogênese 

observado nos adipócitos de camundongos obesos tratados com o extrato de CV. O 

GLUT4 não só fornece substrato para a de novo lipogênese, como é crítico para o 

fator de transcrição lipogênica ChREBP, que é ativado no aumento do fluxo de glicose 

(Herman et al., 2012; Eissing et al., 2013).  

   O tratamento com o extrato de CV reduziu significativamente os níveis 

plasmáticos de AGL, com um aumento simultâneo da absorção pelo TAB subcutâneo, 

o que pode ter levado a uma redução da lipotoxicidade hepática ao diminuir o fluxo de 

AGL para o fígado. Além disso, houve remodelamento do TAB como uma resposta 

adaptativa ao excesso de mobilização de AG, através da qual o PPARα e seus alvos 

elevam o catabolismo de AG e suprimem a sinalização pró-inflamatória, observada 

pela diminuição plasmática de várias citocinas inflamatórias nos animais tratados com 

o extrato de CV na obesidade. Li et al. (2005) demonstraram que camundongos 

deficientes de PPARα apresentam comprometimento na indução de genes envolvidos 

na função mitocondrial ao mesmo tempo em que, apresentam uma exacerbação na 

sinalização inflamatória. Esses dados indicam que o PPARα desempenha um papel 

fundamental na adaptação metabólica do TA à mobilização sustentada de lipídios, 

expandindo sua capacidade catabólica. 

   Nossos dados também sugerem fortemente que as catequinas do CV são 

agonistas de PPAR, em especial do PPARγ, e podem, assim, induzir o browning do 

TAB. As TZD, agonistas totais do PPARγ, são classicamente potentes antidiabéticos 

que apresentam como efeito adverso a indução da maior eficiência metabólica, 

aumento da massa gorda e aumento de peso corporal (Soccio et al., 2014). Apesar 

de induzir browning do TAB era comumente descrito na literatura que as TZDs não 

eram capazes de aumentar a termogênese adaptativa e o gasto energético (Cannon 

e Nedergaard, 2004) devido a reduzida atividade simpática e da ação do hormônio 

tiroidiano, T3, em resposta à ativação total de PPARγ no TAM (Festuccia et al., 2008). 

No entanto, Merlin et al. (2018) recentemente evidenciou que o tratamento com 

rosiglitazona aumenta os níveis de UCP1 através da indução de adrenoreceptores β3 
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sem afetar a captação de glicose no TAM, assim como, os adipócitos derivados de 

depósitos inguinal, que apresentaram maior capacidade de browning através da 

regulação positiva da expressão e da função adrenoreceptores β3 pelo tratamento 

com rosiglitazona.  

   As catequinas do CV atuam potencialmente através do agonismo parcial do 

PPARγ, visto que previnem os efeitos adversos observados pelo agonismo total. Shin 

et al. (2009)  demonstrou que baixas doses de (-)-catequina, ao contrário do seu 

enantiômero (+)-catequina, promove a diferenciação de adipócitos e aumenta a 

sensibilidade à insulina através da ligação direta ao sítio de ligação do ligante de 

PPARγ e pelo aumento da expressão de adiponectina. No entanto, os autores não 

descrevem o tipo de agonismo que esta catequina apresenta no PPARγ. Zoechling et 

al. (2011) também evidenciou que os compostos presentes em diferentes vinhos 

australianos apresentam uma alta afinidade ao PPARγ, o que resulta nos efeitos 

benéficos na saúde já observados na literatura. Além disso, o estudo evidenciou que 

a EGC e o ácido elágico são os ligantes mais potentes para o receptor de PPARγ nos 

vinhos avaliados. 

  Nós demonstramos com sucesso que uma mistura de catequinas in vitro induz 

o consumo de oxigênio e o fenótipo bege através de regulação autônoma. No entanto, 

uma questão que continua pertinente é a forma como as catequinas do CV induzem a 

adipogênese celular para um destino final termogênico. A conversão de pré-adipócitos 

em adipócitos maduros envolve uma rede complexa de fatores de transcrição que 

demonstram atuar através de dois componentes principais, C/EBP e PPARγ 

(Cristancho e Lazar, 2011; Inagaki et al., 2017). O momento exato da expressão 

desses fatores é crucial para a sua função na diferenciação adipogênica. Nós 

evidenciamos que o PPARγ apresenta um papel fundamental na decisão celular inicial 

para o comprometimento adipogênico e termogênico pelas catequinas do CV, que 

modulam de forma temporal a expressão do Pparg, Cebpa e Rxr nos 6 primeiros dias 

da diferenciação celular. Desta forma, fica evidente que a ativação da via adipogênica 

e termogênica pelas catequinas ocorre via sinalização de PPARγ.  

   Como já descrito, o PPARγ é um fator chave para a adipogênese branca e 

marrom, regulando a expressão de vários programas envolvidos na formação e 

armazenamento de gotículas lipídicas, lipogênese e secreção de adipocinas 

características do tecido (Gross et al., 2017). Parece que a ativação do PPARγ por 
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seus ligantes, como as catequinas do CV, pode reprogramar a expressão gênica de 

modo que os adipócitos brancos adotem um fenótipo termogênico. Esse processo 

parece envolver a indução de genes como a UCP-1 que são normalmente silenciados 

no adipócito branco.  

   Vernochet et al. (2009) identificou um subconjunto de genes característicos de 

adipócitos brancos que inclui o angiotensinogênio, chemerina, proteína de tipo 

Wdnm1, Pank3 e resistina, que são seletivamente reprimidos in vitro e in vivo por 

agonistas sintéticos do PPARγ. O estudo evidenciou que a repressão desses genes 

envolve participação do C/EBPα e dois membros da família de proteína de ligação 

carboxi-terminal, CtBP1 e CtBP2. Além disso, o uso do agonista sintético de PPARγ 

demonstra sua participação na expressão do fenótipo marrom em adipócitos brancos 

através da indução de genes característicos dos adipócitos marrons, estimulação da 

biogênese mitocondrial e do consumo de oxigênio. Ohno et al. (2012) demonstraram 

que os ligantes de PPARγ, como as TZDs, requerem o agonismo total para induzir o 

programa termogênico no TAB subcutâneo e que esse processo ocorre via ativação 

de PRDM16. Surpreendentemente, os autores evidenciaram que os ligantes de 

PPARγ causam um aumento no acúmulo de PRDM16 devido ao incremento do tempo 

de meia-vida da proteína, não alterando, assim, a expressão do RNAm. Uma 

fragilidade do nosso estudo está no fato de termos avaliado apenas a expressão 

gênica do PRDM16, o que pode sugerir que modulações proteicas podem, também, 

ter ocorrido pelo tratamento com as catequinas do CV.  

   Assim como Vernochet et al. (2009) nós acreditamos que para facilitar uma 

mudança tão dramática na expressão de genes alvos do PPARγ, o agonista deve 

reconfigurar a molécula de PPARγ para que a mesma possa ser ligada na região 

promotora por elementos reguladores anteriormente mascarados e/ou facilitar a 

associação com diferentes co-ativadores ou co-repressores que permitam o 

direcionamento para o comprometimento termogênico como destino final da célula. 

Mais estudos devem ser conduzidos para demonstrar quais seriam os fatores que as 

catequinas do CV modulam que estão envolvidos na reprogramação da expressão 

gênica. Além disso, nós observamos que as catequinas do CV alteram o balanço entre 

PPARγ e C/EBPα nas etapas iniciais da adipogênese, o que pode favorecer a 

preferência para o comprometimento do destino celular.  
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   Em resumo, nós demonstramos que os polifenóis do CV, numa condição de 

obesidade, são capazes de prevenir o whitenning do TAM e ativam uma resposta 

termogênica no TAB subcutâneo, aumentando assim o gasto energético e diminuindo 

o ganho de peso e acúmulo de gordura. Seus efeitos ocorrerem de forma autônoma 

na célula adiposa através da modulação de caminhos envolvidos nos estágios iniciais 

da adipogênese, via ativação da sinalização de PPARγ. Além disso, nós sugerimos 

que nosso tratamento induz a ativação de um ciclo fútil na célula adiposa que culmina 

na geração de substrato para ativação da via termogênica, o que por sua vez promove 

uma melhora na sensibilidade à insulina. Neste cenário, nossos resultados apoiam 

fortemente que a ativação do PPARγ pelas catequinas do CV, possíveis agonistas 

parciais, desprovidas de efeitos desfavoráveis relacionados ao agonismo completo, 

pode ser uma estratégia para induzir o browning do TAB e, assim, tratar a obesidade 

e suas comorbidades (Figura 23). 
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  Figura 23 - Mecanismo proposto para indução de adipócitos bege pelos polifenóis do CV  

 

Representação da proposta modulação do extrato de CV na indução de adipócitos termogênicos. Como explicado no texto principal, a intervenção 
está associada à redução da inflamação, representado pela diminuição de TNF-α, aumento de adiponectina, aumento no tônus adrenérgico e 
melhora da sensibilidade à insulina. A possível indução de PPARγ nas etapas iniciais da adipogênese levaria à indução de adipócitos 
termogênicos. Além disso, a maior captação de TG e a indução do ciclo fútil pela indução da de novo lipogênese, pelas catequinas do CV estaria 
contribuindo para a ativação da via termogênica via UCP1. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES
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✓ A dieta de cafeteria induz um acúmulo de TAB nos diferentes depósitos dos 

animais, aumentando assim o IA, o tamanho dos adipócitos e alterando parâmetros 

bioquímicos plasmáticos e hepáticos. O tratamento com o extrato de CV é eficaz em 

diminuir esses parâmetros;   

✓ Os animais submetidos à dieta de cafeteria apresentam menor responsividade 

à insulina por apresentarem maiores taxas de glicose e insulina em jejum e alteração 

no GTT. O tratamento com o extrato de CV na condição de obesidade é eficiente em 

diminuir essas taxas, além de normalizar o ITT;  

✓ O tratamento com o extrato de CV foi eficaz em restaurar todos os parâmetros 

envolvidos no processo inflamatório e de ERE induzidos pela dieta de cafeteria; 

✓ O tratamento com o extrato de CV modula de forma aguda o metabolismo basal 

dos animais induzidos à obesidade e favorece a oxidação de AG através de um maior 

aporte e síntese pela de novo lipogênese;  

✓ O tratamento com extrato de CV previne o whitening do TAM e induz a ativação 

da cascata termogênica no TAB subcutâneo, atuando de forma autônoma nos 

adipócitos, aumentando o consumo de oxigênio e a via termogênica em pré-adipócitos 

diferenciados;   

✓ Os compostos presentes no extrato de CV são capazes de induzir a de novo 

lipogênese com o intuito de criar um ciclo fútil celular eficiente para gerar substrato 

para a ativação termogênica;  

✓ Os efeitos descritos anteriormente pelas catequinas do CV ocorrem devido 

suas ações como agonistas parciais de PPARγ nas etapas iniciais da adipogênese.  
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