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RESUMO 

Objetivo: Analisar os efeitos do extrato de chá verde sobre a produção de 

citocinas pró e anti-inflamatórias (TNF-α, IL-6, IL-10 e adiponectina) no tecido 

adiposo mesentérico, assim como, análise protéica da via de sinalização 

inflamatória TLR-4, MyD88, TRAF6 e lipolítica . Analisar a expressão protéica 

das estruturas envolvidas na lipólise ATGL, ABHD5(CGI-58), LSH e PERI A no 

tecido adiposo mesentérico de camundongos tratados com dieta comercial e 

hiperlipídica e as possíveis modificações causadas pelo consumo concomitante 

de extato de chá verde. Métodos: Os camundongos suíços, com idade de 

doze semanas animais foram divididos em quatro grupos: dieta comercial e 

gavagem água (CA), dieta comercial e gavagem chá verde (CC), dieta 

hiperlipídica e gavagem água (HA) e dieta hiperlipídica e gavagem chá verde. 

Após oito semanas de tratamento, os animais foram sacrificados. O sangue foi 

coletado para obtenção do soro, e os depósitos de tecido adiposo branco, 

epididimal, retroperitoneal e mesentérico, assim como, músculo esquelético 

gastrocnêmio e o fígado, foram dissecados logo após o sacrifício e analisados. 

Por método de ELISA foi realizada a análise do conteúdo das citocinas 

adiponectina, IL-6, IL-10, TNF-α. Pelo método de Western Blotting foi analisado 

o conteúdo de TLR-4, e sua via de sinalização TRAF6 e MYD88, assim como 

as proteínas envolvidas na lipólise ATGL, LSH, PERI A e ABHD5 (CGI-58). 

Resultados: O extrato de chá verde aumentou a concentração sérica de HDL 

e adiponectina, assim como a concentração de IL-6, IL-10, TNF-α e a relação 

IL-10/TNF-α no tecido adiposo na dieta comercial. O TLR-4 e o MyD88, foram 

diminuídos quando a dieta hiperlipídica foi associada ao chá verde. As 



 

 

proteínas envolvidas na lipólise ATGL, LSH, PERI A e ABHD5 (CGI-58), foram 

aumentadas com o consumo de chá verde. Conclusão: O extrato de chá verde 

melhorou o perfil sérico dos animais tratados com dieta hiperlipídica, frente ao 

aumento da concentração da HDL e adiponectina. Favoreceu um millie anti-

inflamatório, demonstrado pelo aumento na relação IL-10/TNF-α, e diminuição 

da expressão protéica do TLR4 e sua via de sinalização. Adicionalmente, 

aumentou a expressão das proteínas envolvidas na lipólise. 

 

Palavras-Chave: Chá Verde, Tecido Adiposo, Citocinas, Inflamação, Lipólise e 

Dieta Hiperlipídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

Objective: To analyze the effects of green tea extract on the production of cytokines 

and anti-inflammatory (TNF-α, IL-6, IL-10 and adiponectin) in mesenteric adipose 

tissue, as well as protein analysis of inflammatory signaling pathway TLR-4, MyD88, 

TRAF6 and lipolytic. To analyze the expression of the protein structures involved in 

lipolysis ATGL, ABHD5 (CGI-58), LSH and PERI in the mesenteric adipose tissue of 

mice treated with commercial diet and lipids and the possible changes caused by 

concomitant use of ecstasy green tea. Methods: Swiss mice, aged twelve weeks 

animals were divided into four groups: commercial diet and water gavage (CA), 

commercial diet green tea and gavage (CC), high-fat diet and gavage water (HA) and 

high-fat diet and gavage green tea. After eight weeks of treatment, animals were 

sacrificed. The blood was collected to obtain serum, and deposits of white adipose 

tissue, epididymal, retroperitoneal and mesenteric, as well as gastrocnemius skeletal 

muscle and liver were dissected immediately after sacrifice and analyzed. By ELISA 

was performed content analysis of the cytokine adiponectin, IL-6, IL-10, TNF-α. By 

the method of Western blotting we analyzed the contents of TLR-4 and its signaling 

pathway, MyD88 and TRAF6, as well as proteins involved in lipolysis ATGL, LSH, 

and the PERI ABHD5 (CGI-58). Results: The green tea extract increased the serum 

HDL cholesterol and adiponectin, as well as the concentration of IL-6, IL-10, TNF-α 

and the relationship IL-10/TNF-α in adipose tissue in the commercial diet. The TLR-4 

and MyD88 were decreased when the fat diet was associated with green tea. The 

proteins involved in lipolysis ATGL, LSH, and the PERI ABHD5 (CGI-58), were 

increased with the consumption of green tea. Conclusion: The extract of green tea 

improved the serum profile of the animals treated with high-fat diet, compared to the 



 

 

increased concentration of HDL cholesterol and adiponectin. Millie a favored anti-

inflammatory, shown by an increase in the ratio IL-10/TNF-α, and decreased protein 

expression of TLR4 and its signaling pathway. Additionally, increased expression of 

proteins involved in lipolysis. 

 

Keywords: Green Tea, Adipose Tissue, Cytokines, Inflammation, Lipolysis and Fat 

Diet. 
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é considerada um problema de saúde pública mundial e 

tem alcançado proporções epidêmicas em muitos países, sendo um dos 

principais fatores etiológicos, maus hábitos alimentares da sociedade moderna 

(Kuczmarski et al., 1994; Lakka et al., 2003; Hossain et al., 2007). 

Atualmente, a obesidade é caracterizada por um quadro inflamatório 

crônico associado a aumento plasmático de endotoxina (como 

lipopolissacarídeos), ácidos graxos saturados (Kueht et al, 2009; Kashyap et al, 

2009) e citocinas pró-inflamatórias (Hukshorn et al, 2004) envolvidos no 

desenvolvimento de morbidades como diabetes mellitus, hipertensão, 

dislipidemias e síndrome metabólica (Gruen et al, 2007).  

O tecido adiposo de indivíduos obesos tem uma grande contribuição no 

aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, sendo este um dos 

mecanismos para o aumento da lipólise basal e da resistência à ação da 

insulina, presente normalmente, nesses indivíduos (Tilg e Moschen, 2008). 

O Chá Verde (CV) (Camellia sinensis) é uma rica fonte de polifenóis, os 

quais têm mostrado inúmeros benefícios no tratamento de certos tipos de 

câncer, artrite e distúrbios cardiovasculares (Higdon e Frei, 2003). Os polifenóis 

são os compostos antioxidantes dos chás, tendo no CV entre 30 e 40% do 

peso seco constituído por compostos fenólicos (Nishitani et al., 2004). 

Conforme estudos in vivo e in vitro, com o EGCG (epigalocatequina 

galato), um dos principais componentes presente no chá verde, podem reduzir 

o risco de obesidade e as conseqüências do estado de sobrepeso (Moon et al., 

2007). Dentre os benefícios das catequinas estão redução da colesterolemia 

(Fukuyo et al., 1986), efeitos protetores contra danos ao fígado (Chen et al., 

2004) e estresse oxidativo, atividade anti-mutagênica (Suzuki et al.,1997), anti-

tumoral (Hara et al., 2007) e melhora da tolerância à glicose (Sabu et al., 2002). 

Para que ocorra uma resposta inflamatória, um receptor chamado TLR4, 

que pode ser ativado tanto por lipopolissacarídeos, como também por ácidos 

graxos livres (Shi et al., 2006), reconhece algum dos seus ligantes e deflagrada 
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uma sinalização em cascata, com a ativação de duas enzimas chaves nesse 

processo (Myd88 e TRAF-6) (Watters et al., 2007). 

A ativação do TLR4 nas células adiposas aumenta a expressão e 

liberação de citocinas via NF-kB (Schaeffler et al, 2009). Já foi demonstrado 

que ácidos graxos saturados são capazes de ativar os TLR4 (Lee et al., 2001). 

A concentração aumentada de ácidos graxos livres no plasma, como ocorre 

geralmente em indivíduos obesos, pode aumentar a secreção de citocinas via 

TLR-4 (Francaux, 2009).  

Foi demonstrado que a EGCG, presente no CV, reduziu o estresse 

oxidativo, diminuindo a resposta pró-inflamatória, inibindo a via de sinalização 

do NF-κB (Surh et al, 2005), também sendo capaz de elevar a concentração 

séricas de adiponectina, uma importante adipocina anti-inflamatória  (Shimada 

et al, 2007).  

Acerca dos dados acima expostos, nós hipotetizamos que o tratamento 

com o chá verde, devido aos seus efeitos benéficos em quadros inflamatórios, 

concomitante ou não com uma dieta hiperlipídica, seja capaz de modular 

proteínas relacionadas à lipólise, como também a expressão e secreção de 

citocinas pró e anti-inflamatórias. Adicionalmente, analisamos a via de 

sinalização do TLR-4 no tecido adiposo branco de camundongos.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Chá Verde 

A espécie vegetal Camellia sinensis é um arbusto ou árvore de pequeno 

porte da família Theaceae, de origem asiática, bem adaptada e cultivada no 

Brasil (Duarte & Menarim, 2006). Os principais tipos de chás provenientes 

dessa espécie são distinguíveis pelo seu processamento, sendo eles o chá 

verde, branco, amarelo, oolong (vermelho) e preto (Cheng, 2006). As folhas do 
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chá verde se oxidam rapidamente após a coleta e interromper esse processo 

de oxidação em um estado predeterminado, através da remoção da água das 

folhas via aquecimento, produz os diferentes tipos de chá (Novak et al., 2010; 

Dufresne & Farworth, 2001). O termo fermentação é comumente utilizado na 

descrição desse processo; por isso se diz que uma das principais diferenças 

entre os chás é o grau de fermentação a que são submetidos (Mackenzie et al., 

2007).  

O chá verde é totalmente não fermentado e preparado a partir das folhas 

jovens, que são colhidas antes de estarem completamente desenvolvidas. As 

folhas são expostas a vapor d’água e depois a altas temperaturas com a 

finalidade de inativar as enzimas e parar a oxidação. São rapidamente secas e 

enroladas ainda quentes para a formação do chá verde (Alonso, 1998). A 

eliminação de enzimas, a secagem e a mistura são os processos básicos para 

a preparação do chá verde.   

O polifenol mais abundante no CV é denominado catequina, o qual se 

trata de um monômero de flavonóide de potente ação antioxidante (Mustata et 

al, 2005). Cerca de um terço da composição seca do chá verde e formada por 

catequinas e tem sido demonstrado que sua atividade antioxidante e 

consideravelmente maior do que as vitaminas C e E, dois antioxidantes 

potentes, largamente utilizados especialmente sob a forma de suplemento 

(Mustata et al, 2005). 

Os tipos de catequinas naturalmente encontrados no CV são: 

epigalocatequina galato (EGCG), epigalocatequina (EGC), epicatequina galato 

(ECG), epicatequina (EC), galocatequina (GC), catequina (C), galocatequina 
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galato (GCG) e catequina galato (CG). A EGCG constitui a catequina com 

maior potencial antioxidante do CV, em decorrência do maior número de 

doadores de elétrons, o radical hidroxila. Ainda mais, a EGCG é a mais 

abundante das catequinas do CV, correspondendo a cerca de 50% do total de 

catequinas, o que faz do CV um dos principais antioxidantes entre os chás 

(Nishitani et al., 2004). Evidências sugerem que as catequinas sejam capazes 

de prevenir a formação e a toxicidade de lipídios hidroperóxido e sequestrar o 

superóxido e outros radicais livres. Sabe-se que os aumentos desses produtos 

do estresse oxidativo estão evidentes em algumas das complicacões do 

Diabetes Mellitus (Mustata et al, 2005). 

O teor de catequina no vegetal depende de alguns fatores externos tais 

como a forma do processamento das folhas antes da secagem, a localização 

geográfica do plantio e as condições de cultivo (Mckay et al., 2002). A atividade 

antioxidante das catequinas pode prevenir a citotoxidade induzida pelo 

estresse oxidativo em diferentes tecidos (Skrzydlewska et al., 2002; Asfar et al., 

2003; Rah et al., 2005). As propriedades antioxidantes do chá verde têm sido 

apontadas como o principal fator contribuinte na prevenção e/ou no tratamento 

de diversas doenças crônico-degenerativas incluindo o câncer, doenças 

cardiovasculares, diabetes e outras (Miura et al., 2001; Hong et al., 2001; Song 

et al., 2002). 

Estudos em animais e em seres humanos mostram que o consumo de 

chá verde pode elevar a capacidade antioxidante no plasma (Leenen et al., 

2000; Sung et al., 2000; Skrzydlewska et al., 2002).  
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O chá verde tem sido reportado por ter uma grande variedade de 

propriedades nutricionais e farmacológicas, incluindo anti-carcinogênica (Yang 

and Wang, 1993), anti-diabética (Matsumoto et al., 1993) e anti-arterogênica 

(Miura et al., 2001). Vários estudos com modelos animais provaram que a 

EGCG modula perfil lipídico sérico (Makoto et al., 2005) e reduz o peso 

corporal e do tecido adiposo de roedores (Murase et al., 2002; Klaus et al., 

2005; Wolfram et al., 2005) e estes efeitos foram confirmados por resultados 

mostrados em humanos (Hase et al., 2001).  

Há evidências de que as catequinas do chá verde podem exercer efeitos 

modulatórios na atividade das enzimas glutationa peroxidase e glutationa 

redutase, o que pode estar associado ao aumento da expressão de enzimas 

detoxificadoras induzido por flavonóides (Canivenclavier et al., 1996). Estes 

resultados sugerem, portanto, que a atividade antioxidante dos flavonóides do 

chá verde, além de ocorrer diretamente, por meio da neutralização de espécies 

reativas, pode se processar através de mecanismos indiretos, como, por 

exemplo, a preservação e modulação de enzimas antioxidantes (Skrzydlewska 

et al., 2002). Além disso, existem relatos de que os polifenóis do chá verde 

podem inibir a atividade de enzimas envolvidas com a produção de EROs, 

como, por exemplo, a ciclooxigenase-2, a lipooxigenase e a xantina oxidase 

(Aucamp et al., 1997; Hong et al., 2001). A EGCG apresentou-se como o mais 

potente efeito antioxidante, em comparação com outras catequinas (ECG, 

EGC, EC e C) (AUCAMP et al., 1997). Após a sua absorção e metabolização, 

as catequinas circulam no plasma, principalmente, na forma de metabólitos 

glicuronados e/ou metilados (Piskula & Terao, 1998; Donovan et al., 2001). 

Entretanto, investigações da farmacocinética das catequinas sugeriram que a 
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absorção, distribuição e eliminação desses compostos diferem entre si (Chen 

et al., 1997; Lee et al., 2002b; Lu et al., 2003). Além disso, diferenças em 

parâmetros farmacocinéticos também são observadas quando os polifenóis do 

chá verde são administrados na forma de substância isolada ou in natura 

(Chen et al., 1997). 

Estudos em animais ou em seres humanos revelaram que, após o 

consumo de chá verde, as principais catequinas detectadas no plasma incluem 

a EGC, a EC, a EGCG, a ECG, além de seus metabólitos. O tempo necessário 

para que as formas livres de catequinas atinjam a concentração máxima no 

plasma varia de 1,3 – 2 h (Chen, 1997; Lee et al., 2002b). Embora a EGCG 

seja o flavanol mais abundante no chá verde, a sua taxa de absorção e a 

concentração máxima no plasma, após a ingestão da bebida, são inferiores às 

da EGC e da EC. Por outro lado, a meia-vida de eliminação da EGCG é maior 

do que a da EGC e da EC (3,4 h, 1,7 h e 2,0 h, respectivamente) (Chen et al., 

1997; Lee et al., 2002). Além disso, diferente das demais catequinas, a EGCG 

circula principalmente na forma livre. O principal metabólito detectado no 

plasma e urina de seres humanos, após o consumo de chá verde, foi 4’-O-

metil-EGC (Meng et al., 2001; Lee et al., 2002). 
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Figua 1 – Principais tipos de catequinas presentes naturalmente no extrato de 

chá verde. Adaptado de Miura et al. 2001. 
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O chá verde tem sido reportado por ter uma grande variedade de 

propriedades nutricionais e farmacológicas, incluindo anti-carcinogênica (Yang 

and Wang, 1993), anti-diabética (Matsumoto et al., 1993) e anti-arterogênica 

(Miura et al., 2001). Vários estudos com modelos animais provaram que a 

EGCG modula perfil lipídico sérico (Makoto et al., 2005) e reduz o peso 

corporal e do tecido adiposo de roedores (Murase et al., 2002; Klaus et al., 

2005; Wolfram et al., 2005) e estes efeitos foram confirmados por resultados 

mostrados em humanos (Hase et al., 2001).  

2.2 Citocinas 

O tecido adiposo de indivíduos obesos também tem uma grande 

contribuição no aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, sendo 

essa uma das explicações para a resistência à ação da insulina desses 

indivíduos (Tilg & Moschen, 2008). Vários fatores protéicos são produzidos e 

secretados pelo tecido adiposo: adipsina, fator de necose tumoral alfa (TNF-α), 

adiponectina, metalotioneína, inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1 (PAI-

1), haptoglobina, interleucina 6 (IL-6), interleucina 10 (IL-10), proteína 

quimioatractante de monócitos (MCP-1), entre outros (Prins, 2002; Holst & 

Grimaldi, 2002; Berg et al, 2002; Havel, 2002; Trayhurn & Beattie, 2001; Kim & 

Moustaid-Moussa, 2000). 

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória sintetizada principalmente pelos 

macrófagos, além de outros tecidos, como por exemplo, o tecido adiposo 

branco. Além do seu papel na resposta inflamatória, tem ação sobre a 

regulação da sensibilidade à insulina e também induz a lipólise pela diminuição 

do conteúdo de perilipina (Fantuzzi, 2005; Ryden et al., 2004; Prins, 2002).  
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Em 1993, Hotamisligil e colaboradores e Feinstein e colegas 

evidenciaram que o TNF-α, tinha sua expressão aumentada no tecido adiposo 

de camundongos obesos e que poderia induzir resistência à insulina. Foi 

verificado também que, como nos camundongos, o TNF-α também tem sua 

produção aumentada no músculo e tecido adiposo de humanos obesos 

(Hotamisligil et al., 1995; Kern et al., 1995; Saghizadeh et al., 1996). A 

administração de TNF-α recombinante para células em cultura ou para animais 

reduz a sensibilidade à insulina e, camundongos obesos que têm TNF-α não 

funcionante ou que não têm receptores de TNF-α apresentam melhora da 

sensibilidade à insulina, quando comparados com camundongos controles 

(Hotamisligil et al., 1993; Uysal et al., 1997). O aumento da produção de TNF-α 

no tecido adiposo, principalmente em modelos experimentais, é uma 

característica da obesidade e contribui para a resistência à insulina.  

Estudos posteriores evidenciaram que, além do TNF-α, outros 

mediadores da inflamação e citocinas têm sua expressão aumentada no tecido 

adiposo e em outros tecidos em modelos experimentais de obesidade e em 

humanos, indicando que a obesidade é caracterizada por uma resposta 

inflamatória sistêmica (Dandona et al., 2004; Pickup, 2004).  

A interleucina-6 (IL-6) é uma citocina com efeito modulador no processo 

inflamatório, e que apresenta ação no metabolismo de carboidratos e lipídeos, 

é secretada por macrófagos e adipócitos, sendo estes responsáveis por 30% 

da sua secreção (Lyon et al., 2003; Mohamed  et al., 2001). A infusão de IL-6 

em doses próximas a fisiológica em humanos saudáveis aumenta a lipólise, 

independente da modulação de catecolaminas, glucagon e insulina (Van et al., 
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2002), indicando a IL-6 como fator importante no metabolismo lipídico. Como 

TNFα, ela inibe a lipoproteína lipase e aumenta a liberação de ácidos graxos 

livres e glicerol e a captação de glicose (Berg & Scherer, 2005; Mattison & 

Jesen, 2003; Prins, 2002).  

Adicionalmente, a IL-6 modula processos inflamatórios, já que esta 

citocina é capaz de aumentar a produção de IL-10, IL-1ra (Petersen e 

Pedersen, 2005) e inibir a produção de TNF- α em humanos (Starkie et al, 

2003). 

A IL-10 exerce um papel importante na contra-regulação da resposta 

pró-inflamatória. A IL-10 age como um antagonista natural do TNF-α, 

promovendo a preservação do IkB, provocando com isso, inibição do fator de 

transcrição Nuclear kappa B (NF-kB) (Schottelius et al, 1999) e é capaz de 

inibir, por exemplo, a expressão gênica e protéica do TNF-α em diversos tipos 

celulares (Daftarian et al, 1996). 

Hong (2009) demostrou que a sensibilidade à insulina no músculo 

esquelético foi maior em camundongos que superexpressavam IL-10 no 

músculo esquelético, quando comparados com ratos controle, após tratamento 

com dieta rica em gordura.  

Desse modo utiliza-se atualmente a razão IL-10/TNF-α como marcador 

do estado inflamatório, pois se considera essa razão mais importante na 

avaliação do quadro inflamatório do que a concentração isolada de cada uma 

dessas citocinas, pois uma redução nessa razão é correlacionada com pior 

prognóstico e diminuição na expectativa de vida de pessoas que possuem 
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diferentes morbidades (Kaur et al, 2006; Leonidou et al, 2007). Além disso, 

essa razão é um importante marcador de esteatose hepática, mostrando uma 

forte correlação negativa (Hashem et al, 2008). 

O tecido adiposo também produz citocinas com propriedades anti-

inflamatórias como por exemplo a adiponectina, sendo essa a mais abundante 

e específica proteína secretada pelo tecido adiposo no plasma humano (Ronti 

et al., 2006). Foi verificado que indivíduos obesos apresentam uma 

concentração diminuída em comparação com indivíduos eutróficos (Arita et al., 

1999; Maeda et al., 1996), sendo essa uma das possíveis explicações que 

relacionam a obesidade com várias doenças (Matsuzawa, 2010). 

Dados da literatura têm demonstrado que os tipos de lipídios presentes 

na dieta podem estar implicados no desenvolvimento da resistência à insulina, 

na incidência de problemas cardiovasculares e nas modificações da resposta 

inflamatória (Wohlers et al, 2003; Sacks & Katan, 2002; Hu et al, 2001). A 

maioria dos estudos tem demonstrado que os ácidos graxos saturados 

aumentam a resistência à insulina e a incidência de problemas 

cardiovasculares (Sacks & Katan, 2002; Hu et al, 2001). 

Atualmente, sabe-se que a obesidade induzida pela dieta hiperlipidica, 

rica em ácidos graxos saturados é associada com o processo inflamatório nos 

tecidos periféricos e que esta inflamação faz um crosstalk com a resistência 

insulínica. Além disso, recentes estudos mostram a ocorrência de um efeito 

similar no hipotálamo, na qual predispõe ao ganho de peso (de Souza et al., 

2005; Moraes et al., 2009; Posey et al., 2009). 
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Em virtude da obesidade induzida pela dieta, ajustes na qualidade do 

padrão alimentar têm sido sugeridos a fim de suprimir a produção de citocinas 

pró-inflamatórias (Thaler & Schwartz, 2010). Nesse sentido, nós hipotetizamos 

que o uso do chá verde age com função anti-inflamatória podendo ser efetivo 

na prevenção da obesidade. 

Um importante mecanismo relacionado com os efeitos anti-obesidade da 

EGCG é sua tendência em reduzir o consumo calórico e simultaneamente, 

aumentar o gasto energético (Moon et al., 2007). Resultados promissores 

foram demonstrados num estudo in vitro (Mak-Soon Lee et al., 2008) que 

reportou que a EGCG modulou o aumento da lipólise por diretamente aumentar 

a expressão gênica da LSH, evidenciando seu importante papel no 

metabolismo lipídico. 

Outro importante efeito do EGCG foi demonstrado por Youn et al. 

(2006), em cultura de células do sistema imune, onde o efeito antiinflamatório 

desse polifenol, foi em parte explicado pela inibição da via do TLR. 

2.3. Lipólise 

Concentrações elevadas de ácidos graxos não esterificados (NEFA) na 

circulação podem causar resistência à ação da insulina, e tem surgido como a 

grande ligação entre a obesidade e o desenvolvimento da síndrome metabólica 

e de doenças cardiovasculares (Boden, 2008). Em obesos, (independente do 

modo que os resultados são expressos, por célula ou por unidade de peso de 

tecido adiposo) a taxa basal da lipólise está aumentada quando comparada à 

indivíduos eutróficos (Arner, 1988), entretanto, a taxa estimulada de lipólise 
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apresenta uma resposta diminuída (porcentagem de aumento) à ação da 

adrenalina (Large et al., 1999). 

Uma resistência à lipólise, induzida pela adrenalina, tem sido 

demonstrada em adultos e crianças obesas (Jensen et al., 1989; Bougnères et 

al., 1997) e é atribuída à uma expressão diminuída do receptor adrenérgico 

beta 2 (Reynisdottir et al., 1994), à um aumento do receptor adrenérgico alfa 2 

(Mauriège et al., 1991), como também à uma diminuição da expressão da 

lipase sensível a hormônio (LSH) (Large et al., 1999). 

Uma diminuição da expressão da LSH (Large et al., 1999), talvez seja o 

fator mais importante para explicar esta resistência à ação da adrenalina, pois 

uma deficiência na LSH é observada já em indivíduos com sobrepeso 

(Hellström et al., 1996) e também por existir uma relação positiva entre 

capacidade lipolítica e expressão da LSH nas células adiposas do tecido 

adiposo de humanos (Large et al., 1998b). 

O estímulo da PKA é em grande parte mediada pela proteína perilipina 

(PERI), a qual é associada à GL (Greenberg et al., 1991; Tansey et al., 2004; 

Londos et al., 2005). A PERI A (isoforma predominante) é o substrato 

prevalecente da PKA nos adipócitos. Na ausência de estimulação hormonal a 

PERI A serve de barreira entre o estoque lipídico e a lipase, mantendo assim 

uma taxa lipolítica reduzida. Após ativação pela PKA, a PERI A facilita o 

acesso da lipase à GL, promovendo assim a lipólise (Brasaemle et al, 2000; 

Martinez-Botas et al. 2000; Tansey et al. 2001; Souza et al., 2002; Zhang et al., 

2003; Tansey et al., 2003; Sztalryd et al., 2003; Marcinkiewicz et al.,  2006; 

Miyoshi et al., 2006). 
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Pelo fato da fosforilação da PERI A ser necessária para a estimulação 

da lipólise (Souza et al., 2002; Tansey et al., 2001; Tansey et al., 2003), é 

possível que uma relativa diminuição da PERI A possa também limitar a 

resposta das células adiposas de indivíduos obesos (porcentagem de aumento 

sobre a basal) à ação da adrenalina (Wang et. al., 2003) e que o treinamento 

físico deva alterar a quantidade e/ou função da PERI A (Nomura et al., 2002). 

Estudos anteriores examinaram a capacidade da PERI A de regular a 

ação lipolítica da LSH (Souza et al., 2002; Zhang et al., 2003; Tansey et al., 

2003; Sztalryd et al., 2003; Marcinkiewicz et al.,  2006). A LSH foi por muito 

tempo considerada a principal enzima responsável pela lipólise em células 

adiposas (Raben et al., 2005; Mulder et al., 1999; Large et al., 1998b), porém 

ratos knockout para LSH são magros e mobilizam eficientemente NEFA do 

estoque de TG  (Osuga et al., 2000; Haemmerle et al., 2002). Em 2004, três 

grupos independentes publicaram a descoberta de uma enzima capaz de 

hidrolizar TG, chamada adipose triglyceride lipase (ATGL) (Zimmermann et al., 

2004), desnutrin (Villena et al, 2004), ou calcium-independent phospholipase 

A2z (Jenkins et al, 2004). ATGL hidroliza especificamente ácidos graxos de 

cadeia longa do TG (Zimmermann et al., 2004; Jenkins et al., 2004) e é 

predominantemente expressa no tecido adiposo, como também em menor 

quantidade no músculo cardíaco, músculo esquelético e outros tecidos. Foi 

encontrado que a expressão do RNAm da ATGL é regulada pelo 

jejum/alimentação (Villena et al., 2004) e também por hormônios (ex: insulina) e 

citocinas (ex: TNF-α) (Kralisch et al., 2005; Kershaw et al., 2006), e que a 
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inibição de ATGL in vitro (Zimmermann et al., 2004; Smirnova et al., 2006) 

diminui notadamente o catabolismo do TG. 

LSH e ATGL são as principais enzimas de taxa determinante do 

catabolismo do TG em adipócitos, apesar da contribuição relativa destas 

lipases em lipólise basal e estimulada ainda ser controversa (Zimmermann et 

al., 2004; Langin et al., 2005; Schweiger et al., 2006; Ryden et al., 2007). Sob 

condições basais, ATGL se localiza no citoplasma (Villena et al., 2004; 

Granneman et al., 2007) e sobre as GLs (Zimmermann et al., 2004; Bartz et al., 

2007), enquanto que a LSH é predominantemente localizada no citoplasma 

(Granneman et al., 2007). Acredita-se que ATGL cataliza o passo inicial na 

hidrolise do TG (Zimmermann et al., 2004; Schweiger et al., 2006) e a LSH 

hidroliza diacilglicerol e uma pequena quantidade de TG (Cook et al., 1981; 

Fredrikson et al., 1981; Wei et al., 1997). Com a estimulação da PKA, a 

atividade da ATGL é aumentada em 20 vezes via co-ativador comparative gene 

identification (CGI) - 58 (ABHD5) (Lass et al., 2006; Schweiger et al., 2006). A 

PERI A atua como um reservatório para CGI-58 e é responsável por seqüestrar 

o CGI-58 do ATGL sob condições basais (não estimulada por PKA) 

(Granneman et al., 2007), a  fosforilação da PERI A na serina 517 é essencial 

para a lipólise mediada pela ATGL em resposta a ativação da PKA (Miyoshi et 

al., 2007). Pelo fato da PERI A e da ATGL não interagirem diretamente com as 

GLs (Granneman et al., 2007), foi hipotetizado que a fosforilação da serina 517 

altera a conformação da PERI A causando a liberação do CGI-58 sequestrado 

e indiretamente regulando a atividade da ATGL (Granneman et al., 2007; 
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Miyoshi et al., 2007), o que demonstra o importante papel dessa enzima e 

dessas proteínas na lipólise.  

 

Figura 2 - Principais estruturas envolvidas na lipólise, tanto basal como 

estimulada. Adaptado de Zechner et al., 2005. 

Outra importância destas proteínas foi recentemente demonstrada em 

um estudo que determinou o impacto da expressão da ATGL, LSH e PERI A 

sobre o tamanho da GL na ausência de estimulação da PKA em modelo de 

adipócitos. A expressão de PERI A foi positivamente correlacionada com o 

tamanho da GL e independente da PERI A, a expressão de ATGL, mas não de 

LSH, alterou drasticamente o tamanho da GL, o estoque de TG e a liberação 
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de NEFA. Estes resultados proporcionam uma nova perspectiva sobre o papel 

da ATGL e da PERI A na regulação do metabolismo lipídico intracelular e suas 

funções na regulação do tamanho da célula adiposa (Miyoshi et al., 2008). 

2.5. TLR4 

A família dos Toll Like Receptor (TLR), em particular o TLR4, são 

responsivas tanto aos ácidos graxos saturados que ativando a via do NF-κB, 

aumentam a expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias (Takeuchi e 

Akira, 2001, Lee et al, 2001). A transmissão do sinal mediado pela ligação com 

o TLR4 constitui um fenômeno altamente complexo e variado, mediado através 

de reações envolvendo fosforilação e ubiquitinação de proteínas alvo. Em 

resumo, ocorre ativação da proteína MyD88 (do inglês Myeloid differentiation 

primary response gene 88), que por sua vez ativa o TRAF 6 (do inglês TNF 

receptor-associated factor), essencial para o desacoplamento do NF-κB da sua 

proteína inibidora (Iκ-B). O NF-κB, uma vez liberado, migra para o núcleo 

ligando se ao DNA, iniciando a amplificação gênica das proteínas relacionadas 

à inflamação (Takeda e Akira, 2004). 
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Figura 3. Ciclo Vicioso da manutenção da inflamação na obesidade. 

A. Exibe a resposta inflamatória estimulada pelos ácidos graxos e LPS via TLR4.  

B. Mostra como adipocinas pró-inflamatórias estimulam a lipólise, liberando ácidos 
graxos. Adaptado de Rosa Neto et al., 2011.  

 

Deficiências no TLR4 são associadas com proteção contra a resistência 

à insulina induzida por dieta hiperlipicia em ratos (SHI et al., 2006). As fêmeas 

de camundongos C57BL/6, com ausência da expressão (Knockout) do TLR4, 

apresentam maior ganho de peso quando tratadas com dieta hiperlipidica que 

seu grupo controle. Apesar da obesidade mais acentuada, estes animais são 

parcialmente protegidos contra a resistência a insulina induzida por dieta 

hiperlipídica possivelmente devido à reduzida expressão da JNK e NFkβ no 

fígado e tecido adiposo (SHA, 2006). 

A transmissão do sinal do TLR4 constitui um fenômeno altamente 

complexo, onde há uma ativação da proteína MyD88, que por sua vez ativa o 

complexo IRAK (Kinase associated IL-1 receptor)-TRAF 6 (TNF receptor-

associated factor), esta última pertence à classe das ubiquitina ligases (E3 
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ligases) e parece ser essencial para o desacoplamento do NF-κB da sua 

proteína inibidora (Iκ-B). O NF-κB, uma vez liberado, migra para o núcleo 

ligando se ao DNA, iniciando a amplificação gênica das proteínas relacionadas 

à inflamação (Takeda e Akira, 2004). 

A expressão gênica do TLR4 está aumentada no tecido adiposo de 

indivíduos obesos que apresentam o quadro do diabetes do tipo 2, sendo estes 

considerados responsáveis, em parte, pela ativação da resposta inflamatória no 

tecido adiposo (Tsukumo et al., 2007).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Considerando que o consumo de dietas hiperlipídicas direcionanam a 

um aumento exacerbado dos estoques gordura nos diferentes depósitos de 

tecido adiposo, alterando assim a homeostase celular, temos como objetivo 

examinar as possíveis alterações sobre marcadores inflamatórios e lipolíticos, e 

os possíveis efeitos benéficos do chá verde, tendo em vista a ausência de 

estudos que analisem essas interferências.   

 

3.2 Objetivo Específico 

Analisar os efeitos do chá verde sobre a produção de citocinas pró e 

anti-inflamatórias (TNF-α, IL-6, IL-10 e adiponectina) no tecido adiposo 

mesentérico, assim como, análise protéica da via de sinalização inflamatória 

TLR-4, MyD88, TRAF6. Analisar a expressão protéica da ATGL, CGI-58, LSH e 

PERI A no tecido adiposo mesentérico de camundongos tratados com dieta 

hiperlipídica e as possíveis modificações causadas pelo consumo concomitante 

de chá verde. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Reagentes 

Sais em geral, peróxido de hidrogênio, álcool etílico absoluto, álcool 

metílico, álcool isopropílico, éter etílico, clorofórmico, ácido acético glacial e 

xilol, foram obtidos da Merk (Alemanha) e Mallinckrodt (México). Tween 20, 

NaOH e KOH foram provenientes da Labsynth (Diadema, SP, Brasil), brometo 

de etídio e bromofenol azul da BioRad Laboratórios (Hercules, CA, USA). 

Randon primers, agarose, tampão RT, enzimas RT, tampão DANase, DNAase 

I, Taq polimerase e cloreto de magnésio e dietiotreitol (DTT) foram adquiridos 

da Invitrogen (Carlsbad, CA, USA) e os primers dos genes estudados da 

Prodimol Biotecnologia S/A (Integrated DNA Technologies, Inc.). 

 

4.2 Animais 

 

Os procedimentos experimentais estão de acordo com os Princípios 

Éticos na Experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA), tendo sido o protocolo para o uso de 

animais em experimentação (012/2006) aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA). 

 Foram utilizados camundongos suíços machos, com idade de 90 dias. 

Durante o período experimental foram mantidos em gaiolas coletivas para 5 

camundongos em biotério, com ciclo claro/escuro de 12/12 horas e com início 

do período claro às 6 horas, da Disciplina de Fisiologia da Nutrição  - 
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UNIFESP. A temperatura ambiente da sala foi mantida em 25 ± 2°C. A 

umidade do ar foi mantida em 60 ± 5%.  

 

4.3 Dietas 

Para o grupo da dieta normolipídica foi dada a ração comercializada pela 

NUVILAB (Paraná, Brasil), com conteúdo calórico de 2.8 kcal/g dos quais 

11,24% são fornecidos por lipídios, 30,97% por proteínas e 57,79% por 

carboidratos. 

Para o grupo da dieta hipelipídica foi dada uma ração consistida de uma 

mistura com conteúdo calórico de 4.5 kcal/g dos quais 46,07% são fornecidos 

por lipídios, 22,42% por proteínas e 31,51% por carboidratos. 

O extrato de chá verde foi gentilmente cedido pela empresa Leão Jr 

Brazil (Paraná) e foi administrado através de gavagem na dose de 400 mg/kg 

de peso do animal por dia. 

A ingestão alimentar e o peso dos animais dos quatro grupos foram 

monitorados durante todo o período do experimento (8 semanas). 

A fim de minimizar a influência aguda do status prandial nos resultados 

experimentais, todos os animais foram submetidos a jejum durante a noite 

anterior à manhã do sacrifício.  

 

4.4 Organograma dos grupos experimentais: 
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4.5 Descrição dos grupos experimentais: 

Os animais foram divididos em (4) grupos:  

Dieta Comercial (Normolipídica) e Água: Camundongos adultos-jovens 

permaneceram em gaiolas com consumo ad libitum de água e ração comercial 

(normolipídica) e receberam diariamente, via gavagem, água na quantidade 

0,1mL durante 8 semanas. 

Dieta Normolipídica e Chá verde: Camundongos adultos-jovens,  

permaneceram em gaiolas com consumo ad libitum de água e ração comercial 

(normolipídica) e receberam diariamente, via gavagem, extrato de chá verde 

diluído em água na quantidade de 0,1mL, na dose de 400mg/kg/dia durante 8 

semanas. 
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Dieta Hiperlipídica e Água: Camundongos adultos-jovens permaneceram em 

gaiolas com consumo ad libitum de água e ração hiperlipídica e receberam 

diariamente, via gavagem, água, na quantidade de 0,1mL durante 8 semanas. 

 Dieta Hiperlipídica e Chá verde: Camundongos adultos-jovens, permaneceram 

em gaiolas com consumo ad libitum de água e ração hiperlipídica e receberam 

diariamente, via gavagem, extrato de chá verde diluído em água na quantidade 

de 0,1mL, na dose de 400mg/kg/dia durante 8 semanas. 

 

4.6 Obtenção do plasma 

 

Após o sacrifício dos animais o sangue total foi coletado e armazenado 

em tubos plásticos (tubos Falcon 15 mL, esterilizados) para a extração do soro, 

o qual foi obtido após centrifugação (500 x g) durante 15 minutos, à 

temperatura de 12 °C. Após o final da centrifugação o soro foi aliquotado em 

tubos do tipo eppendorf (2 mL) e armazenado em freezer -80 °C, para 

dosagens posteriores.  

4.7 Dosagens Plasmáticas 

Perfil Lipídio 

As diferentes classes de lipídios foram analisadas por método 

colorimétrico, com kits comercias (Labtest®). Foram verificadas as 

concentrações plasmáticas de triacilglicerol (TAG), VLDL, colesterol total e 
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HDL-colesterol. A concentração de LDL foi obtida pelo cálculo proposto por 

Friedewald et al (1972). 

4.8 Quantificação das concentrações teciduais das citocinas TNF-α, 

IL-6, IL-10 e teciduais e séricas da adiponectina. 

 

4.8.1 Homogeneização dos tecidos 

Imediatamente após o sacrifício, os tecidos adiposos brancos, epididimal, 

mesentérico e retoperitoneal, o tecido muscular gastrocnêmio e o fígado foram 

dissecados, pesados, congelados em nitrogênio líquido e armazenados a -80 °C 

para dosagens posteriores.  

Durante o processo de homogeneização, o tecido adiposo mesentérico foi 

descongelado em gelo, diluído em 1:10 em tampão de lise celular (The Cell Lysis Kit, 

n° 171-304012, Bio-rad; Hercules, CA, USA), contendo um cocktail com inibidores 

de proteases. As amostras foram processadas em duas etapas. Na primeira, os 

tecidos forram rompidos através suspensão e ressuspensão em pipeta com tip de 1 

mL por 20 vezes, seguido por agitação orbital durante 20 minutos a 300 rpm a 4°C. 

No segundo passo, os tecidos foram homogeneizados em desmembrador 

ultrasônico (modelo 100, Fischer Scientific, Pittsburg, USA) a 4°C em três pulsos 

rápidos (< 1 seg. cada). Findo os dois procedimentos de homogeneização, as 

amostras foram centrifugadas a 4500 x g, durante 15 minutos a 4°C, e o 

sobranadante coletado armazenado a -80 °C para dosagens posteriores. 
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4.8.2 Determinação da concentração de proteínas totais do 

homogeneizado 

A quantificação das proteínas totais nos tecidos avaliados foi determinada 

através do kit Protein Assay-Bradford Method Biotechnology Grade (E535, 

AMRESCO, Inc. USA). Este procedimento foi baseado no método colorimétrico 

descrito por Bradford et al. (1976), o qual utiliza o corante Coomassie Brilliant Blue 

G-250, que induz alteração de cor após a ligação com as proteínas desconhecidas, 

através da formação de um complexo que pode ser detectado por spectrofotometria 

de luz em comprimento de onda a 595 nm. Os valores da proteína desconhecida 

foram então comparados com a curva padrão de albumina (0,05 – 0,5 µg / µL). 

As amostras (diluídas em 100 vezes) e os pontos da curva foram 

plaqueados em triplicatas, com 10 µL por poço. Após este procedimento, 

acrescentou-se 190 µL de Coomassie Brilliant Blue G-250, diluído em 10 vezes. A 

leitura foi realizada em espectofotômetro (Hitachi) a 595 nm. Os dados de 

absorbância foram (eixo x) foram plotados junto aos valores referentes às diferentes 

concentrações da curva-padrão (eixo y), e após a elaboração da curva da reta 

(regressão linear), os valores foram expressos em µg / µL de proteína tecidual 

(Bradford, 1976). 

4.8.3 - Enzyme-linked immunoabsorbent assay (ELISA) 

Para dosagem das citocinas TNF-α, IL-10 e IL-6 foi utilizado o método 

enzyme-linked immunoabsorbent assay (DuoSet ELISA) de captura (R&D System, 

Inc., Minneapolis, USA). Estes ensaios foram realizados em amostras 

homogeneizadas de acordo com o iten (4.81), proveniente dos diferentes grupos 
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experimentais. Placas com 96 poços foram sensibilizadas com 100 µL de anticorpo 

monoclonal anti-rato (anticorpo de captura) e incubadas overnight em temperatura 

ambiente. Após este período, os poços foram lavados por 3 vezes com tampão para 

lavagem (0,05% Tween 20 em PBS, pH 7.2 - 7.4). Posteriormente, a placa foi 

bloqueada, para evitar ligações inespecíficas com 300 µL de solução de bloqueio 

(1% BSA em PBS, pH 7.2 - 7.4, 0.2 µm filtrado) e incubada por 1 horas em 

temperatura ambiente. Findo este prazo, os poços foram lavados novamente como 

descrito acima.  

Após o bloqueio, foram adicionados 100 µL por poço das amostras e dos 

padrões diluídos previamente em reagente de diluição (1% BSA em PBS, pH 7.2 - 

7.4, 0.2 µm filtrado), e cobertos com fita adesiva . Em dois poços foram colocados 

somente o reagente de diluição para caracterização do branco. A placa foi incubada 

por 2 horas em temperatura ambiente. Após este período, os poços foram lavados 

por 3 vezes com tampão de lavagem (0,05% Tween 20 em PBS, pH 7.2 - 7.4).  

Após as lavagens, foram adicionados 100 µL do anticorpo de detecção 

(Anticorpo anti-rato Biotinilado) diluídos previamente em reagente de diluição (1% 

BSA em PBS, pH 7.2 - 7.4, 0.2 µm filtrado) na concentração estabelecida, cobertos 

com fita adesiva e incubado por 2 horas em temperatura ambiente. Findo este prazo, 

os poços foram lavados novamente como descrito acima. Posteriormente, foram 

adicionados 100 µL de Streptoavidina-HRP (1:250) por poço, cobertos com fita 

adesiva e incubado por 30 minutos em temperatura ambiente. Assim, evitou-se o 

contato direto da placa com a luz. Findo este prazo, os poços foram lavados 

novamente como descrito acima. Posteriormente, foi adicionado a solução de 

substrato (mistura dos reagentes de cores A - H2O2 e B - Tetrametilbenzidina), na 
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diluição de 1:1, por poço e incubado por 30 minutos em temperatura ambiente, onde 

evitou-se o contato direto da placa com a luz. A reação foi interrompida com 50 µL 

de H2SO4 30% por poço sob agitação lenta. A leitura foi feita em leitor de ELISA 

(Power Wave, Bio-tek) utilizando filtro de 450 nm. 

 

4.9 Western blotting - ATGL, CGI-58, Perilipina A, LSH, TLR4, 

TRAF6, MyD88 

 

4.9.1 Extração dos tecidos para Western Blotting 

O tecido adiposo branco, mesentérico foi colocado em 1,0 ml de tampão 

específico, preparado e aquecido no dia do experimento, para extratos totais tendo a 

seguinte composição: 

Trizma base 100 mM pH 7.5, EDTA 10 mM, SDS 10%, fluoreto de sódio 

100 mM, pirofosfato de sódio 10 mM, ortovanadato de sódio 10 mM.  

O tecido foi rapidamente homogeneizado no gelo, utilizando seringa e 

agulha de calibre 23 gauge. Em seguida, o homogenato foi centrifugado por 20 

minutos a 12000 rpm a 4°C. O sobrenadante foi coletado. 

4.9.2 Determinação da concentração de proteínas totais do 

homogeneizado 

A determinação do conteúdo total de proteínas no homogentao foi 

realizada pelo método de Bradford, como já descrito no 4.8.1. 

4.9.3 Western Blotting 
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As amostras foram adicionadas ao tampão de Laemmli (azul de 

bromofenol 0,01%, fosfato de sódio 50mM, glicerol 25%, SDS 1%) na proporção de 

1:1, contendo 200mM de DTT. O volume de 70µg de proteína foi submetido à 

eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante a 10%. Após eletroforese, as 

amostras foram transferidas para membrana de nitrocelulose por 2 horas à 

temperatura ambiente. Após a transferência a membrana foi bloqueada a noite 

inteira em 15 ml de solução bloqueadora, composta de solução basal (Trizma base 

10 mM, NaCl 150 mM, Tween 20 50 µl/ml) contendo 1%BSA e azida sódica 0.02%. 

Em seguida, foi feita a incubação com o anticorpo primário específico por 2 horas a 

temperatura ambiente, com o anticorpo dissolvido em solução basal com azida 

sódica 0,02% e BSA 1%. A seguir, a membrana foi incubada por uma hora com 

anticorpo secundário associado a peroxidase. O anticorpo secundário foi sempre de 

uma anti-imunoglobulina dirigida contra o animal produtor de anticorpo primário. A 

membrana foi revelada por quimioluminescência após adição do reagente de 

revelação (ECL da Amersham) e exposta a filme de raio X. As bandas de interesse 

foram quantificada por densitometria, utilizando-se o programa Scion Image. 

4.9.4 Diluições e anticorpos utilizados no Western Blotting 

Os anticorpos primários para TLR-4, TRAF6, MYD88, ATGL, LSH, PERI A 

e ABHD5 foram comprados da empresa Santa Cruz biotechnology. Esses anticorpos 

foram produzidos em coelho. Foi utilizado a diluição 1:1000 dos anticorpos primários 

e 1:5000 do anticorpo secundário contra coelho, sendo o anticorpo secundário 

produzido pela empresa Sigma. 

4.10 Análise estatística 
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A análise dos dados foi realizada através do software GraphPad Prism 

(versão 5.00). A média aritmética e o erro padrão da média (EPM) foram calculados 

para todas as variáveis estudadas. Após o período experimental, os valores das 

diferentes análises foram realizados pela análise de variância (ANOVA) a dois 

fatorores (chá verde e dieta hiperlipídica). Quando o valor de F foi significantemente 

detectado pela ANOVA a 2 fatores o pós teste de Tukey foi aplicado para a múltipla 

comparação entre as médias dos grupos avaliados. O nível de significância utilizado 

em todas as análises foi inferior a 5%, ou seja, p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Peso relativo dos tecidos corporais dos quatro grupos experimentais 

ao final do tratamento de oito semanas 

 O peso relativo (peso do tecido/peso corporal total) do tecido adiposo EPI, 

apresentou um aumento de 80% (p<0,05) no grupo HA comparado ao grupo CA e 

uma diminuição de 55% (p<0,05) no grupo HC comparado ao grupo HA. O tecido 

adiposo MES, apresentou um aumento de 2 vezes (p<0,05) no grupo HA comparado 

ao grupo CA e uma diminuição de 60% (p<0,05) no grupo HC comparado ao grupo 

HA. No tecido adiposo RET somente o grupo CC demonstrou uma diminuição de 

60% (p<0,05) quando comparado com o grupo CA. Nos tecidos FIG e GAST não 

houve diferença significativa entre os grupos.  

Tabela 1. Peso corporal e tecidual absoluto e relativo dos quatro grupos 
experimentais. 

Parâmetros Comercial Água Comercial Chá 
Hiperlipídica 

Água 
Hiperlipídica 

Chá 
Peso inicial 27,9 ± 0,9 27,7 ± 1,2 28,3 ± 1,5 25,9 ± 0,6 
Peso Final 45,4 ± 3,2 33,5 ± 1,5 * 40,8 ± 1,3 33,9 ± 1,4 # 

Delta do peso 17,5 ± 1,3 5,8 ± 1,1 * 12,5 ± 0,9 8,0 ± 0,7 # 
EPI (g) 0,81 ± 0,07 0,62 ± 0,09 1,45 ± 0,43 $ 0,52 ± 0,08 # 
EPI (%) 1,78 ± 0,16 1,85 ± 0,17 2,89 ± 1,12 1,41 ± 0,19 # 
RET (g) 0,44 ± 0,07 0,19 ± 0,03 * 0,54 ± 0,08 0,39 ± 0,08 
RET (%) 1,05 ± 0,21 0,57 ± 0,11 * 1,35 ± 0,20 1,14 ± 0,22 
MES (g) 0,45 ± 0,07 0,33 ± 0,06 0,86 ± 0,28 $ 0,23 ± 0,04 # 
MES (%) 0,96 ± 0,12 1,05 ± 0,23 2,16 ± 0,72 $ 0,65 ± 0,11 # 

Fígado (g) 1,77 ± 0,09 1,55 ± 0,05 1,79 ± 0,18 1,37 ± 0,06 
Fígado (%) 3,99 ± 0,33 4,73 ± 0,30 4,42 ± 0,49 4,05 ± 0,17 

Gastrocnêmio 
(g) 

0,19 ± 0,01 0,17 ± 0,02 0,21 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

Gastrocnêmio 
(%) 

0,43 ± 0,04 0,53 ± 0,09 0,51 ± 0,03  0,54 ± 0,05 
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* p<0,05 em relação ao grupo dieta controle e água (n=12); $ p<0,05 em 
relação ao grupo dieta controle e água (n=12); # p<0,05 em relação ao grupo 
dieta hiperlipídica e água (n=12). 

 

5.2 Perfil lipídico e adiponectina plasmática dos quatro grupos 

experimentais ao final do tratamento de oito semanas. 

As concentrações séricas de triacilgliceróis e colesterol total não diferiram 

ente nenhum dos grupos analisados. A concentração sérica de LDL do grupo 

HA demonstrou um aumento de 42% em relação ao grupo CA. Já a 

concentração sérica de HDL do grupo HC demonstrou um aumento de 29% em 

relação ao grupo HA. A concentração sérica de AGL não diferiu entre nenhum 

dos quatro grupos analisados. A concentração sérica da citocina adiponectina 

no grupo CC aumentou 29% em comparação ao grupo CA e o grupo HC 

aumentou 30% em comparação ao grupo HA. 

Tabela 2. Concentrações séricas de triacilglicerol (TAG), colesterol total (CT), 
lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), 
ácidos graxos livres (AGL) e adiponectina nos diferentes grupos experimentais. 

 

Parâmetros Controle Água Controle Chá Hiperlipídica Água Hiperlipídica Chá 

TAG (mmol/L)  1,58 ± 0,04 1,57 ± 0,03 1,60 ± 0,04 1,46 ± 0,05 

CT  (mmol/L) 3,12 ± 0,08 3,29 ± 0,13 3,58 ± 0,17 3,54 ± 0,06 

HDL  (mmol/L) 1,54 ± 0,10  1,85 ± 0,16 1,81 ± 0,10 2,31 ± 0,13 # 

LDL  (mmol/L) 1,26 ± 0,04 1,12 ± 0,06 1,45 ± 0,09 $ 0,94 ± 0,08 

AGL (µM) 1,21 ± 0,08 1,26 ± 0,08 1,02 ± 0,11 1,16 ± 0,13 

Adipo (ng/mL) 82,25 ± 1,76 106,49 ± 2,91 * 85,82 ± 2,53 112,02 ± 7,64 # 

 

* p<0,05 em relação ao grupo dieta controle e água (n=12); $ p<0,05 em 
relação ao grupo dieta controle e água (n=12); # p<0,05 em relação ao grupo 
dieta hiperlipídica e água (n=12). 
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5.3 Resultados de quantificação de citocinas por ELISA 

A concentração da citocina adiponectina no tecido adiposo branco mesentérico 

no grupo CC aumentou 54% em comparação ao grupo CA e o grupo HC aumentou 

1,3 vezes em comparação ao grupo HA. O conteúdo de IL-6 no tecido adiposo 

branco mesentérico apresentou um aumento significativo de 1,8 vez (p<0,05) no 

grupo CC em comparação ao grupo CA. O conteúdo de IL-10 no tecido adiposo 

branco mesentérico apresentou um aumento significativo de 4,6 vezes (p<0,05) no 

grupo CC em comparação ao grupo CA. O conteúdo de TNF-α no tecido adiposo 

branco mesentérico apresentou um aumento significativo de 1,9 vez (p<0,05) no 

grupo CC em comparação ao grupo CA. A razão IL-10/TNF-α no tecido adiposo 

branco mesentérico apresentou um aumento significativo de 1,13 vezes (p<0,05) no 

grupo CC em comparação ao grupo CA e um aumento significativo de 95 % (p<0,05) 

no grupo HC em comparação ao grupo HA.  

 

Tabela 3. Conteúdo de adipocinas no tecido adiposo mesentérico nos quatro 
grupos experimentais. 

 

Adipocinas Controle Água Controle Chá Hiperlipídica Água Hiperlipídica Chá 

Adipo (pg/ µg proteína) 0,24 ± 0,03 0,37 ± 0,02 * 0,18 ± 0,01 0,40 ± 0,04 # 

IL-6 (pg/µg proteína) 1,62 ± 0,31 4,84 ± 0,44 * 2,07 ± 0,21 2,04 ± 0,48 

TNF-α (pg/µg proteína) 2,09 ± 0,79 5,80 ± 0,61 * 3,33 ± 0,47 2,62 ± 0,61 

IL-10 (pg/µg proteína) 1,91 ± 0,26 11,27 ± 1,33 * 3,47 ± 0,50 5,34 ± 0,47 

IL-10 / TNF-α 0,91 ± 0,08 1,94 ± 0,17* 1,04 ± 0,07 2,03 ± 0,21 # 

 

* p<0,05 em relação ao grupo dieta controle e água (n=12); $ p<0,05 em 
relação ao grupo dieta controle e água (n=12); # p<0,05 em relação ao grupo 
dieta hiperlipídica e água (n=12). 
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5.4 Resultados de quantificação de proteína por Western Blotting  

5.4.1 Expressão proteíca do TLR4, MyD88 e TRAF6 nos quatro 

grupos experimentais 

A expressão proteíca do TLR4 no grupo HC reduziu 48% em comparação 

ao grupo HA. A expressão proteíca do MyD88 no grupo HC reduziu 27% em 

comparação ao grupo CA. A expressão proteíca do TRAF6 não demonstrou 

nenhuma diferença significativamente estatística entre os grupos. 

 

 

 

Figura 4 - Quantificação da proteína TLR4 (A), MyD88 (B) e TRAF6 (C) 

por Western Blotting no tecido adiposo mesentérico dos 4 grupos experimentais. # 

p<0,05 em relação ao grupo dieta hiperlipídica e água (n=6).  
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5.4.2 Expressão proteíca da ATGL, LSH, PERI A e ABHD5 (CGI-58) 

nos quatro grupos experimentais 

A expressão proteíca da ATGL no grupo CG aumentou 76% em 

comparação ao grupo CA e o grupo HC reduziu 46% em comparação ao grupo HA. 

A expressão proteíca da LSH no grupo CG aumentou 52% em comparação ao grupo 

CA. A expressão proteíca da Perilipina A no grupo CG aumentou 94% em 

comparação ao grupo CA. A expressão proteíca da ABHD5 no grupo HA reduziu 

46% em comparação ao grupo CA e o grupo HG aumentou 80% em comparação ao 

grupo HA. 

 

Figura 5 - Quantificação da proteína ATGL, LSH, PERIA A e ABHD5 por 

Western Blotting no tecido adiposo mesentérico dos 4 grupos experimentais (n=6). * 

p<0,05 em relação ao grupo dieta comercial e água (n=6);  # p<0,05 em relação ao 
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grupo dieta hiperlipídica e água (n=6);  $ p<0,05 em relação ao grupo dieta controle 

e água (n=12); # p<0,05 em relação ao grupo dieta hiperlipídica e água (n=6). 
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6. DISCUSSÃO 

As catequinas presentes no extrato de chá verde promovem diminuição 

de gordura corporal (Nagao et al., 2005, 2007) e inibem o crescimento de 

muitas células cancerosas, por induzir apoptose (Onoda et al., 2011; 

Thangapazham et al., 2007; Tang et al., 2007). Para verificar se a principal 

catequina presente no chá verde, a EGCG, promoveria inibição da 

adipogênese e induziria apoptose em adipócitos, Lin et al. (2005) pré-

adipócitos e adipócitos maduros foram incubados em diferentes tempos e 

concentrações de EGCG. Os resultados mostraram que a catequina inibiu a 

adipogênese e causou apoptose em células adiposas maduras. Em adição, a 

EGCG inibiu de maneira dose-dependente o acúmulo de lipídeos nos pré-

adipócitos. Estes achados mostram que esta catequina pode atuar diretamente 

inibindo a diferenciação de pré-adipócitos e induzindo a apoptose em 

adipócitos maduros, podendo ser um importante adjuvante no tratamento da 

obesidade.  

Uma pequena quantidade de cafeína é encontrada no ECV (Dulloo et al, 

1999; Nagao et al, 2005, 2007), porém o conteúdo relatado em seus estudos 

foi considerada como tendo pouco efeito sobre a adrenalina, ácidos graxos 

livres (AGL) , glicerol e no plasma (Graham & Spriet, 1995), portanto, os efeitos 

relacionados ao CV sobre o metabolismo das gorduras são atribuídos às 

catequinas (Ichiose et al, 2010). 

 Os resultados do presente trabalho confirmaram os efeitos atribuídos ao 

chá verde na prevenção de indução à obesidade pela dieta, pois todos os 

tecidos adiposos analisados (epididimal, mesentérico e retroperitoneal) 
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demonstraram uma redução significativa quando comparados aos seus 

respectivos controles (Tabela 1), corroborando com vários estudos prévios 

(Meguro et al., 2001; Hasegawa et al., 2003, Murase et al., 2002; Zheng G et 

al., 2004). 

A redução na concentração sérica de LDL com o consumo de chá verde 

tem sido confirmada em trabalhos realizados em humanos (Hase et al., 2001; 

Nagao et al., 2007; Unno et al.,2005). No presente trabalho não foi verificada 

nenhuma diferença no conteúdo sérico de triacilgliceróis e colesterol total entre 

os grupos experimentais analisados, entretanto o conteúdo de LDL foi 

aumentado significativamente no grupo alimentado com dieta hiperlipídica e 

embora não tenha sido estatisticamente significante, o grupo dieta hiperlipídica 

associado ao chá verde, teve uma importante redução (Tabela 2). Já o 

conteúdo de HDL do grupo dieta hiperlipídica associado ao chá verde, teve um 

aumento significativo de 29% em relação ao grupo dieta hiperlipídica, o que 

demonstra o efeito benéfico do chá verde na melhora do perfil lipídico, como foi 

demonstrado em estudos realizados tanto em modelo animal (Miura et al., 

2001; Yokozawa et al.,2002) como também em humanos (Hsu et al., 2008), 

que também verificaram esse efeito benéfico de aumento na concentração de 

HDL. 

A adiponectina é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, 

anti-aterogênicos e melhora a sensibilidade à insulina (Buechler et al., 2010). 

Indivíduos obesos e com resistência à insulina normalmente apresentam 

redução na concentração sérica desta adipocina. (Trayhurn e Wood, 2004). 
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Com relação aos valores analisados no presente trabalho das 

concentrações séricas da adiponectina, uma citocina notadamente anti-

inflamatória, demonstramos que independente da dieta utilizada, tanto a 

comercial como a hiperlipídica, o chá verde foi capaz de aumentar os níveis 

circulantes dessa citocina, confirmando o efeito benéfico do chá, sendo assim, 

um importante coadjuvante na melhora do quadro inflamatório geral. 

As catequinas do chá verde são conhecidas por ter várias propriedades 

fisiológicas (Diepvens et al., 2007). Em experimentos com seres humanos, a 

ingestão aguda do extrato de chá verde, que é composta principalmente de 

catequinas, foi relatado que essa substância é capaz de aumentar a proporção 

de utilização de gordura em repouso (Dulloo et al., 1999) por aumentar a 

atividade nervosa simpática e consequentemente a lipólise (Ichinose et al., 

2010). Nesta linha, Mak-Soon Lee (2008) demonstraram que, em estudo in 

vitro, o EGCG modula o aumento da lipólise diretamente o aumento da 

expressão gênica de LSH, demonstrando o seu importante papel no 

metabolismo lipídico. 

Murase et al. (2006a) relataram, em ratos alimentados com alto teor de 

gordura, que a longo prazo o consumo de extrato de CV, em combinação com 

o exercício regular, suprimiu ganho de peso em comparação com os efeitos 

independentes da administração do extrato de CV ou do exercício regular. 

Além disso, eles examinaram do CV sobre a capacidade oxidativa de ácidos 

graxos no músculo esquelético e utilização de todo o corpo como substrato no 

exercício físico em ratos (Murase et al. 2006b) e demonstrou que a atividade da 
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beta de oxidação no músculo esquelético foi maior nos animais do grupo que 

consumiu o CV. 

A expressão e a secreção de TNFα estão aumentadas em animais e 

humanos obesos, correlacionando positivamente com o aumento do volume de 

adipócitos (Hotamisligil et al., 1995; Katsuki et al., 1998; Winkler et al., 1998). 

Um estudo comparando indivíduos eutróficos (IMC 19-24 kg/m2) e obesos (IMC 

32-54 kg/m2) demonstrou correlação positiva entre TNFα e IMC, sugerindo que 

altas concentrações de TNFα se correlacionam com acúmulo de tecido 

adiposo, principalmente em obesos (Montague et al., 1998). O grupo de 

evidências definitivo para uma possível relação de causa e efeito entre TNFα e 

resistência à insulina, iniciou com estudo de modelos animais com mutação 

nos receptores de TNFα ou que não expressavam esta citocina. Estes animais 

mostraram-se protegidos do desenvolvimento de resistência à insulina 

associado à obesidade, sendo ela dieteticamente ou geneticamente induzida 

(Uysal et al., 1997; Ventre et al., 1997). 

Nossos resultados demonstram que o chá verde promoveu um aumento 

no conteúdo das citocinas adiponectina, IL-6, TNF-α, IL-10 no tecido adiposo 

mesentérico, entretanto, favoreceu o direcionamento para millei anti-

inflamatório, em decorrencia no aumento da relação entre IL-10/TNF-α, 

impondo uma melhora da resposta anti-inflamatória, sendo assim, o aumento 

do TNF-α e IL-6, justificado por sua capacidade de modular o metabolismo 

lipídico, sendo essas citocinas capazes de favorecer a lipólise, por ajustes 

fisiológicos (Chen et al., 2009).  
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O aumento na concentração de TNF-α no tecido adiposo explicaria o 

aumento da lipólise. Frente esta hipótese, Lira et al., (2009), observaram que 

ratos submetidos a treinamento aeróbio moderado em esteira, exibiram 

aumento na expressão protéica de TNF-α no tecido adiposo mesentérico. 

Nesta linha, Rosa Neto et al (2009), demonstraram em ratos, quando 

submetidos a exercício agudo exaustivo, aumento no conteúdo de citocinas 

pró-inflamatórias em diferentes depósitos de tecido adiposo. Os autores 

relatam que tal aumento pode promover a lipólise no tecido adiposo, 

favorecendo a liberação de ácidos graxos como fonte energética para a 

musculatura esquelética.  

Este efeito anti-inflamatório do chá verde tem sido atribuído à fração de 

polifenóis, que é rico em antioxidantes (Ludviksson et al., 1997). Nos países 

asiáticos, o chá verde tem sido consumido habitualmente por seus efeitos 

benéficos à saúde sendo uma das bebidas mais populares. O uso terapêutico 

do chá verde está confinado a medicina alternativa, embora as propriedades 

anticancerígenas, anti-inflamatórias e antimicrobianas do chá são conhecidos 

há muitos anos, a clínica não incluiu seu uso em tratamentos, devido à falta de 

conhecimento sobre seus mecanismos exatos de ação (Navarro-Perán et al. , 

2008). 

Em resumo, nossos resultados mostram que pelo menos em parte os 

efeitos benéficos do chá verde sobre a obesidade são explicados pelo aumento 

da relação IL-10/TNF-α, o que revela um millie anti-inflamatório.  
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Outro efeito importante da EGCG foi demonstrada por Youn et al. 

(2006), em cultura de células do sistema imune, onde o efeito anti-inflamatório 

deste polifenóis foi explicado em parte pela inibição do TLR. 

Hong et al. (2008) demonstrou em seu estudo que o EGCG presente no 

chá verde reduziu a expressão do TLR4 através do receptor de laminina 67 

kDa (67LR), um receptor de membrana que faz a mediação da inflamação e 

ainda induziu um aumento da proteína de interação Toll (Tollip), um inibidor do 

sinal do TLR4. Outro estudo que demonstrou o efeito do EGCG sobre a 

sinalização do TLR4, foi mostrado por Lee et al., (2004), onde o principal efeito 

atribuído ao polifenol, foi de suprimir a via de sinalização e sua subseqüente 

resposta inflamatória via TLR4, , induzidas pela H.pylori, em células epiteliais 

do estômago. 

Corroborando com os estudos supracitados, nossos dados confirmam os 

efeitos benéficos do CV sobre a inflamação por diretamente reduzir a 

expressão protéica do TLR4, como também por alteração na expressão da sua 

via de sinalização MYD88 e TRAF6 no tecido adiposo.    

Nossos resultados também demonstram que o CV foi capaz de 

aumentar a expressão de ATGL, LSH e PERI A no tecido adiposo mesentérico, 

resultado semelhante ao encontrado por Lee et al (2009), que demonstrou em 

um estudo in vitro em células 3T3-L1, que o CV diminuiu o acúmulo de lipídeos 

por aumentar a expressão da enzima LSH. A PERI A atua como um 

reservatório para CGI-58 e é responsável por seqüestrar o CGI-58 do ATGL 

sob condições basais (Granneman et al., 2007), a  fosforilação da PERI A é 

essencial para a lipólise mediada pela ATGL (Miyoshi et al., 2007). Pelo fato da 
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PERI A não interagir diretamente com as GLs (Granneman et al., 2007) a 

liberação do  CGI-58 indiretamente regula a atividade da ATGL (Granneman et 

al., 2007; Miyoshi et al., 2007), e  modulando o acesso da LSH à gotícula 

lipídica (Souza et al., 1998; Marcinkiewicz et al.,  2006; Miyoshi et al., 2006), o 

que demonstra o importante papel dessas estruturas. Assim com o aumento 

promovido pelo extrato de chá verde das principais estruturas envolvidas na 

lipólise demonstrado no presente trabalho podemos concluir que o CV, além 

dos benefícios anti-inflamatórios como citado anteriormente, diminui o acúmulo 

de triacilglicerol nas gotículas lipídicas dos adipócitos confirmando os efeitos de 

emagrecimento que são atribuídos ao chá verde (Murase et al.,2006). 
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7. CONCLUSÃO 

 Em vista dos resultados encontrados no presente trabalho concluímos 

que o extrato de chá verde: 

• Impediu o aumento de peso nos tecidos adiposos brancos nos animais 

tratados por ambas as dietas. 

• Melhorou o perfil lipídico dos animais tratados pela dieta hiperlipídica por 

aumentar a concentração sérica de HDL. 

• Foi capaz de melhorar o quadro inflamatório demonstrado pela relação 

IL-10/TNF-α e concentração sérica de adiponectina. 

• Induziu uma melhora na resposta inflamatória, por uma diminuição da 

expressão protéica do TLR4 e sua via de sinalização. 

• Aumentou a expressão das estruturas envolvidas na lipólise, 

confirmando seu efeito emagrecedor. 
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