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RESUMO
A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo.
A localização anatômica desse tecido, mais especificamente sua distribuição
abdominal (visceral), tem papel primordial no desenvolvimento da resistência à
insulina, que atua como um ponto chave ligando a obesidade ao desenvolvimento de
diversas outras doenças crônico-degenerativas. Dessa forma, pesquisas acerca de
novas terapêuticas que possam promover benefícios sobre o desenvolvimento e
tratamento da obesidade e de suas comorbidades se fazem necessárias. Este estudo
teve como propósito verificar o potencial do extrato aquoso das folhas do
Chrysobalanus icaco (EACI) sobre a redução de peso e tecido adiposo, bem como
avaliar seu efeito sobre a sensibilidade à insulina em camundongos obesos. Para
tanto, foram utilizados 34 camundongos Swiss divididos em 4 grupos que receberam
dieta padrão (DP), dieta padrão e EACI (DPE), dieta hiperlipídica (DH) e dieta
hiperlipídica associada ao EACI (DHE), o qual foi colocado na água de beber dos
animais durante as 4 últimas semanas de um período total de 14 semanas em que eles
receberam as respectivas dietas. Ao final do experimento foram avaliados consumo,
peso corporal, peso dos coxins adiposos, glicemia, lipídios séricos, sensibilidade à
insulina e tolerância à glicose. Os resultados obtidos mostram que o grupo DH
apresentou aumento significativo de massa corpórea (p < 0,001), dos coxins adiposos
(P < 0 0001), da eficiência energética (p < 0,0001) e da glicemia (p < 0,05), além de
maior área sob a curva obtido no teste de tolerância à insulina (p < 0,05). Após
tratamento por 4 semanas, no grupo DHE, o EACI possibilitou menor ganho de peso
(p < 0,05), normalização da glicemia (p < 0,05) e da sensibilidade à insulina (p <
0,05), apesar do consumo de dieta hiperlipídica. Com relação ao tecido adiposo
houve pouca influência do extrato e nenhum efeito sobre os lipídios séricos e
tolerância à glicose. Dessa forma, os dados indicam que foi validado um modelo de
obesidade induzido por dieta hiperlipídica associado à resistência insulínica e que o

extrato foi capaz de normalizar a glicemia, sensibilidade à insulina e ainda promover
menor ganho de peso nos animais obesos.

Palavras-chave: camundongos, chrysobalanus icaco, obesidade, resistência à
insulina.
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ABSTRACT
Obesity is characterized by excessive accumulation of fat in the body. The
anatomical location of the tissue, more specifically its abdominal (visceral)
distribution, plays a major role in the development of insulin resistance, which acts
as a key point linking obesity to the development of several other chronicle diseases.
Thus, research on new therapies that may positively affect the development and
treatment of obesity and its co morbidities are needed. This study aimed at
investigating the potential of aqueous extract of Chrysobalanus icaco leaves (EACI)
on the loss of weight and adipose tissue, and assessing its effects on insulin
sensitivity in obese mice. Therefore, we used 34 Swiss mice divided into four groups
which received a standard diet (SD), standard diet plus EACI (DPE), high-fat diet
(HFD) and high-fat diet plus EACI (DHE), which was mixed to the drinking water of
animals during the last 4 weeks of a total of 14weeks in which they received their
diets. At the end of the experiment consumption, body weight, weight of fat pads,
blood glucose, serum lipids, insulin sensitivity and glucose tolerance were evaluated.
The results showed that the HC group had significant higher body mass (p < 0,001),
fat pads (p < 0,0001), feed efficiency (p < 0,0001) and blood glucose levels (p<
0,05), besides higher area under curve (p < 0,05) on the insulin tolerance test. After
the 4th week of treatment, in the HAD group, the EACI promoted less weight gain (p
< 0,05), blood glucose (p <0.05) and insulin sensitivity (p <0.05) normalization,
despite the high-fat diet intake. Regarding the adipose tissue there was little effect
caused by the extract and no effect on the serum lipids and glucose tolerance. Thus,
the data indicates that a model of high-fat induced obesity associated with insulin
resistance was validated and that the extract was capable of normalizing the blood
glucose levels and insulin sensitivity and still prevented the weight gain in the obese
animals.

Keywords: mice, chrysobalanus icaco, obesity, insulin resistance.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Obesidade
Ao longo da história, os seres humanos evoluíram em um ambiente de
escassez, no qual altos níveis de atividade física eram necessários para sobreviver e
obter alimento. Os mecanismos fisiológicos centravam-se em evitar a perda de peso e
não o ganho. As habilidades de conservação e de armazenamento de energia eram
fundamentais à sobrevivência. Com o passar do tempo, o mundo moderno se
transformou em um ambiente com variedades de alimentos baratos, fartos, palatáveis
e de alta densidade energética, assim como de avanços tecnológicos criados para
diminuir a atividade física, o que resultou numa forte e constante propensão à
promoção do balanço energético positivo e consequentemente obesidade (HILL;
CATENACCI; WYATT, 2009).
A obesidade pode ser definida como uma síndrome multifatorial que
consiste em alterações fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, anatômicas, além de
alterações psicológicas e sociais, caracterizada pelo aumento de tecido adiposo e de
peso corporal (ANGELIS, 2003). É um importante fator de risco para diversos tipos
de doenças que levam à má qualidade de vida, morbidade considerável e morte
prematura (HILL; CATENACCI; WYATT, 2009).
As comorbidades associadas à obesidade podem sem classificadas em
quatro áreas principais. A primeira diz respeito aos problemas cardiovasculares,
dentre eles a hipertensão, acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana. A
segunda área está relacionada a condições associadas à resistência insulínica. A
terceira corresponde a certos tipos de câncer, principalmente os relacionados a
hormônios (endometrial, ovariano, mama, colo do útero e prostático) e do intestino
grosso. A quarta, por sua vez, refere-se às colecistopatias (OMS, 2004). Dentre essas
doenças, destaca-se a associação entre diabetes e obesidade, uma vez que estimativas
apontam que cerca de 80 a 90% dos indivíduos diabéticos são obesos e o risco está
diretamente associado ao aumento do índice de massa corporal (SARTORELLI;
FRANCO, 2003).
Outras condições debilitantes também podem estar presentes na obesidade, como
dificuldades respiratórias, problemas músculo-esquelético crônicos, disfunções de pele e
infertilidade.

Outrossim, problemas psicológicos também estão associados, como a
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discriminação, preconceito, insatisfação com a forma corpórea e distúrbios alimentares
(OMS, 2004).

1.2 Métodos de diagnóstico
Para o diagnóstico da obesidade podem-se estabelecer basicamente dois
tipos de classificação: o quantitativo e o qualitativo. O quantitativo se refere à massa
corpórea ou à massa do tecido adiposo; o qualitativo se refere à distribuição de
gordura corporal ou à presença de adiposidade visceral (MANCINI, 2006).
Um dos métodos quantitativos mais utilizados na prática clínica é o Índice
de Massa Corpórea (IMC), que é o principal método utilizado para classificação
graduada da obesidade. O IMC é um método simples que fornece a medida mais útil,
embora grosseira, da obesidade em relação à população. É obtido pelo quociente do
peso (kg), pelo quadrado da estatura (m) (OMS, 2004).
Tabela 1: Classificação Internacional do IMC de acordo com a OMS.
Classificação
IMC (kg/m2)
Principais pontos de corte Pontos de corte adicionais
18.50 - 22.99
Variação Normal
18.50 - 24.99
23.00 - 24.99
25.00 - 27.49
Pré-obeso
25.00 - 29.99
27.50 - 29.99
Obeso
≥30.00
≥30.00
30.00 - 32.49
Obeso grau I
30.00 - 34-99
32.50 - 34.99
35.00 - 37.49
Obeso grau II
35.00 - 39.99
37.50 - 39.99
Obeso grau III
≥40.00
≥40.00
Fonte: WHO.

Embora o IMC seja uma importante ferramenta para diagnóstico nutricional
em populações, não diferencia a ampla variação na distribuição de gordura corpórea
e pode não indicar o grau de gordura ou riscos de saúde associados em diferentes
indivíduos e populações (OMS, 2004).
Quanto aos métodos qualitativos, os mais utilizados são a medida da
circunferência abdominal e a relação cintura-quadril (RCQ). Estes também são
recursos de simples execução e baixo custo, que podem fornecer um correlato mais
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prático da distribuição de gordura abdominal e relação saúde-doença associados. A
ressonância magnética e a tomografia computadorizada também são citadas na
literatura, porém, são muito pouco utilizadas por seu custo oneroso (MANCINI,
2006).

1.3 Prevalência
A obesidade é um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo, e
está avançando de forma rápida e progressiva, sem diferenciar raça, sexo, idade ou
nível social, de modo a ser considerada uma epidemia (REPETTO; RIZZOLLI;
BONATTO, 2003). Os dados mais precisos sobre as mudanças nas taxas de
obesidade e sobrepeso, ao longo do tempo, são provenientes da Pesquisa Americana
sobre Saúde e Nutrição (National Health and Nutrition Examination Surveys NHANES). Os dados do NHANES revelam que a prevalência da obesidade se
manteve constante de 1960 a 1980, aumentando a partir daí, tanto para homens como
para mulheres, em todas as faixas etárias e grupos raciais e étnicos estudados. De
acordo com o NHANES 1999-2000, cerca de 64% da população norte-americana
está acima do peso ou obesa (HILL; CATENACCI; WYATT, 2009).
No Brasil, os resultados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 20082009 revelaram o aumento da frequência de excesso de peso e obesidade a partir dos
5 anos de idade, independente dos grupos de renda e regiões do país. Na faixa etária
entre 10 a 19 anos, o excesso de peso atinge cerca de 21,7% dos meninos e rapazes,
e, 19,4% das meninas e moças. Entre a população adulta, esses dados são mais
alarmantes, nos homens o excesso de peso passou para 50,1% e entre as mulheres
para 48%.

1.4 Etiologia da obesidade
As causas do aumento da obesidade no mundo ainda não estão
suficientemente esclarecidas, mas um dado é certo, o aporte energético é
cronicamente maior que o gasto energético. Na teoria, esse desequilíbrio poderia
decorrer de um aumento no aporte energético, de uma diminuição do gasto
energético ou da combinação dos dois fatores. O balanço positivo entre ingestão
alimentar e o gasto energético determinaria o acúmulo de tecido adiposo e aumento
de peso. Sabe-se que o gasto energético é produto da taxa metabólica basal, do efeito
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térmico dos alimentos e da atividade física, sendo que cada um desses componentes
pode ser influenciado por fatores genéticos (COUTINHO; DUALIB, 2006). Além
dos fatores genéticos, fatores ambientais como má alimentação e sedentarismo e os
fatores psicossociais e culturais também estão envolvidos e relacionados entre si no
desenvolvimento da obesidade (CARVALHO; DUTRA; ARAÚJO, 2009).
No que diz respeito aos fatores genéticos, diversas mutações monogênicas já
foram associadas com a obesidade grave e hiperfagia. A mutação no gene da leptina
foi a primeira causa de obesidade monogênica humana, identificada em 1997
(HEYMSFIELD; REITMAN, 2008). Outras mutações já encontradas referem-se ao
receptor da leptina (CLÉMENT et al., 1998), ao receptor 4 da melanocortina
(MC4R) (SANTORO et al., 2009), ao PPARγ2 (Receptores ativados por
proliferadores de peroxisoma γ2) (RISTOW et al., 1998), ao gene da proopiomelanocortina (POMC) (FAROOQI et al., 2006), e ao gene gene do fator
neutrófico derivado do cérebro (BDNF) (FRIEDEL et al., 2005).
Além das mutações monogênicas, podem ocorrer também mutações
poligênicas, representadas pela mutação de diversos genes. A mesma é a influência
genética mais comumente manifestada e é resultante de diversos fatores gênicos que
podem se interrelacionar de forma bastante complexa, deixando o indivíduo mais
susceptível ao desenvolvimento da obesidade (COUTINHO; DUALIB, 2006).

1.5 Distribuição do tecido adiposo
Desde que a obesidade foi introduzida no “International Classification of
Diseases” meio século atrás, pesquisas, com o intuito de tentar entender como o
excesso de gordura predispõe a doenças crônicas, têm se direcionado para a
localização específica dessa gordura no corpo. O tecido adiposo tem uma grande
variabilidade em sua distribuição e sua natureza heterogênea indica que diferentes
tipos e localização da gordura têm ações distintas. Nos anos 50 foi proposto que o
excesso de gordura localizado no tronco (ou andróide) poderia levar a maiores
complicações metabólicas que a gordura localizada nos quadris (ou ginóide). Essa
proposta vem sendo confirmada por um grande número de estudos e agora é
reconhecido que a obesidade abdominal (ou central) tem papel primordial no
desenvolvimento da síndrome metabólica, tendo a resistência à insulina (RI) como
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um ponto chave ligando a gordura abdominal ao desenvolvimento de diversas
doenças crônicas (DULLOO; ANTIC; MONTANI, 2004).
Garg (2004) também denomina a região intra-abdominal como sendo a mais
peculiar em relação à distribuição de gordura corporal. Relata que nesta região, o
tecido adiposo poderia ainda ser subdividido em intraperitoneal (TAIP) e
retroperitoneal (TARP), sendo que o intraperitoneal teria maior relação com a RI,
uma vez que ele drena diretamente para o fígado, através da veia porta, comparado
ao TARP, que drena para a circulação sistêmica. Dessa forma, é provável que os
ácidos graxos livres (AGLs), glicerol e outras adipocinas liberadas pelo TAIP
possam ter efeitos prejudiciais no metabolismo hepático da glicose, triglicerídeos,
insulina e outros substratos e hormônios.
Lebovitz e Banerji (2005), apoiam a idéia de que o aumento da gordura
visceral é a principal via pela qual a obesidade leva à RI e ao desenvolvimento da
síndrome metabólica. Uma das principais bases que corroboram com essa teoria
seriam os estudos que demonstram que a remoção cirúrgica de depósitos de gordura
subcutânea não alteraria os níveis de glicose ou insulina dos pacientes (KLEIN et al.,
2004), enquanto que a remoção de gordura visceral (em ratos) reverteria a RI
(BARZILAI et al., 1999).
A gordura subcutânea, de fato, é responsável pela liberação da maioria dos
AGLs encontrados na circulação quando comparada à gordura visceral (NIELSEN et
al., 2000; GARG, 2004). Entretanto, esta última é responsável pela liberação de uma
variedade e quantidade maior de adipocinas e citocinas inflamatórias, que, por sua
vez, influenciam de forma direta e indireta no desenvolvimento da RI (FRAYN,
2000).

1.6 Tecido adiposo como órgão endócrino
Até duas décadas atrás, as principais funções atribuídas ao tecido adiposo
(TA) eram produção de energia, proteção térmica e mecânica. Atualmente, além
dessas propriedades, o TA é considerado um órgão endócrino por produzir uma
grande variedade de produtos biologicamente ativos, denominados adipocinas, que
influenciam a sensibilidade das células à ação da insulina, o metabolismo da glicose
e a resposta inflamatória. Dentre as adipocinas e citocinas de maior destaque
produzidas pelo TA estão: a leptina, o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a
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adiponectina, o inibidor 1 do ativador de plasminogênio (PAI-1) e a resistina (LIMA;
CURI, 2008).
1.6.1 Leptina
A leptina, produto do gene ob, é expressa principalmente pelo tecido
adiposo branco, especialmente pelo tecido subcutâneo, sendo sua secreção
diretamente proporcional ao número e volume dos adipócitos (CEDDIA et al., 1998).
A mesma atua no metabolismo de forma indireta, por meio da sinalização dos
centros localizados no sistema nervoso central (SNC), promovendo a redução da
ingestão alimentar e o aumento do gasto energético, e também de forma direta,
agindo especificamente sobre a célula alvo, seja no pâncreas endócrino, músculo
esquelético ou tecido adiposo (PIJL, 2007).
Em condições fisiológicas, no pâncreas, a leptina é responsável pela
supressão da secreção da insulina (JANEČKOVÁ, 2001). No músculo, promove
aumento da oxidação de AGLs, do consumo de glicose e síntese de glicogênio. No
tecido adiposo, inibe a lipogênese e estimula a lipólise (CEDDIA et al., 1998).
Entretanto, com o aumento da massa adiposa ocorre também um aumento anormal
dos níveis de leptina, levando à perda da sensibilidade à mesma ou à resistência
leptínica, favorecendo a um controle inadequado do armazenamento de energia,
culminando na obesidade (PIJL, 2007).
1.6.2 TNF-α
O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória e imunomodulatória, produzida
por macrófagos e monócitos (BEDOUI et al., 2005). Está implicado na apoptose,
citotoxidade, produção de outras citocinas (interleucina 1 -IL- 1 e interleucina 6 - IL6) e indução de resistência à insulina. Essa citocina também é expressa pelo tecido
adiposo, funcionando como um modulador chave no metabolismo dos adipócitos,
inibindo a lipogênese e estimulando a lipólise (LIMA; CURI, 2008). O TNF-α pode
agir também diretamente no adipócito, regulando a liberação do pool de leptina préformada. Dessa forma, a expressão aumentada dessa citocina no tecido adiposo de
indivíduos obesos pode contribuir para a hiperleptinemia relacionada à obesidade
(KIRCHGESSNER, 1997).
1.6.3 Adiponectina
Outra adipocina também de grande importância no controle do peso é a
adiponectina. Produzida exclusivamente pelos adipócitos, de maneira inversamente
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proporcional ao tamanho e número dos mesmos, é a única adipocina que se encontra
reduzida no obeso (FASSHAUER et al., 2002).
A Adiponectina tem ação sobre o músculo, tecido adiposo, fígado, vaso e
cérebro. No músculo atua de forma aumentar a oxidação de ácidos graxos (AGs) e a
captação de glicose estimulada por insulina. No fígado, potencializa o efeito da
insulina na inibição da glicogenólise (YAMAUCHI et al., 2002). No vaso, acreditase que esteja presente durante o processo de lesão e atua aumentando a produção de
óxido nítrico (CHEN et al., 2003), inibindo a expressão de moléculas de adesão
celular e intracelular (VCAM-1, ICAM-1, E-selectin), bem como a adesão de
monócitos às células endoteliais, induzidas pelo TNF-α (HOTTA et al., 2000).
Quanto à sua atividade no cérebro, estudos recentes sugerem que ela age aumentando
o gasto energético e promovendo perda de peso (QI et al., 2004).
1.6.4 PAI-1
O PAI-1 é uma serinaprotease inibidora envolvida no processo de
fibrinólise, angiogênese e aterogênese. É secretada por células endoteliais, do
músculo

liso

vascular,

hepatócitos,

fibroblastos,

células

inflamatórias

e

principalmente por adipócitos, especialmente os de localização visceral (JUHANVAGUE; VAGUE, 1991; SHIMOMURA et al., 1996). Estudos indicam que a
ausência de PAI-1 em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica está
relacionada a menor ganho de peso, adiposidade, melhora da tolerância à glicose e
sensibilidade à ação da insulina (MA et al., 2004).
1.6.5 Resistina
A resistina é uma proteína pertencente à família de proteínas secretórias
ricas em cisteína. Funciona como uma molécula sinalizadora induzida durante a
adipogênese e secretada pelos adipócitos. Foi descoberta em 2001 e assim
denominada pela sua capacidade de promover resistência à insulina em roedores. Os
níveis de resistina encontram-se elevados em camundongos obesos geneticamente e
induzidos por dieta hiperlipídica, assim como em indivíduos obesos mórbidos
(STEPPAN, 2001; SAVAGE; SEWTER; KLENK, 2001).
Estudos mostram que a neutralização da resistina melhora a captação de
glicose estimulada por insulina e reverte a hiperglicemia, indicando que além do
tecido adiposo, o músculo também pode ser alvo da resistina, uma vez que este é o
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principal responsável pela captação de glicose. Isso sugere que a mesma possa ter
efeitos no metabolismo da glicose antagônicos aos da insulina (STEPPAN, 2001).

1.7 Obesidade relacionada à resistência insulínica
O conceito de resistência insulínica, ou mais especificamente redução da
sensibilidade à ação da insulina, foi introduzido em 1939, para definir a relação entre
uma deficiente resposta glicêmica à insulina exógena, encontrada num grupo de
pessoas obesas com diabetes. Inicialmente, foi demonstrado que a obesidade induzia
um aumento da RI, que, por sua vez, aumentava o estresse secretor das células βpancreáticas, levando a um hiperinsulinismo e posterior insuficiência e exaustão das
células β. Mais tarde, foi observado que a resistência à insulina não se restringia
apenas ao metabolismo glicídico, mas também à proliferação e diferenciação celular,
metabolismo glicídico, lipídico e protéico à função vascular endotelial e à expressão
genética. Portanto, a RI pode ser definida como um estado patológico comum na qual
as células alvo, por diminuição ou deficiência na sinalização da insulina, têm uma
resposta insuficiente aos níveis normais de insulina circulante (CARVALHEIRO,
2009).
1.7.1 Sinalização da insulina
A sinalização intracelular da insulina começa com sua ligação a um receptor
específico de membrana, com atividade quinase intrínseca, composto por duas
subunidades α e outras duas subunidades β. A ligação da insulina à subunidade α
permite que a subunidade β adquira atividade quinase, levando à alteração
conformacional e à autofosforilação do receptor nas subunidades β em múltiplos
resíduos de tirosina, aumentando ainda mais sua atividade quinase. Uma vez ativado,
o receptor de insulina fosforila vários substratos protéicos em tirosina, dentre eles, os
substratos dos receptores de insulina (MACHADO et al., 2008).
A ligação dos sítios YMXM e YXXM fosforilados das proteínas dos
substratos dos receptores de insulina ao domínio SH2 da subunidade p85 da
fosfatidilinusitol-3-quinase (PI3-quinase) ativa o domínio catalítico associado da
subunidade p110. A enzima catalisa a fosforilação dos fosfoinositídeos na posição 3
do anel de inusitol, produzindo fosfatidilinositol-3-fosfato, fosfatidilinositol-3-4difosfato e fosfatidilinositol-3-4-5-trifosfato. Este último pode regular a PDK-1
(phosphoinositide-dependent-kinase 1), que por sua vez fosforila e ativa a proteína
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quinase B (PKB ou Akt), que promove o transporte de vesículas de GLUT4
(transportadores de glicose tipo 4) para a membrana, permitindo a captação de
glicose para dentro da célula (MACHADO et al., 2008).
Além da Akt, acredita-se que a PDK-1, em resposta à insulina, também seja
capaz de fosforilar isoformas atípicas da PKC (ζ e λ) que também estão envolvidas
na síntese protéica, no transporte das vesículas de GLUT4 e consequente captação da
glicose (MACHADO et al., 2008).
1.7.2 Causas da resistência à insulina
A RI na obesidade e no diabetes tipo 2 pode ser causada por alterações em
diversos pontos da via de transmissão do sinal da insulina, seja através da redução da
concentração e da atividade quinase do receptor de insulina, da concentração e da
fosforilação dos substratos do receptor de insulina 1 e 2, da atividade da
fosfatidilinusitol-3-quinase, da translocação do GLUT4 e da atividade das enzimas
intracelulares (MACHADO et al., 2008).
1.7.3 Consequências da resistência insulínica
Sob o ponto de vista metabólico, a RI evidencia-se nas células hepáticas,
musculares e adiposas, sendo que o músculo e o tecido adiposo são os principais
responsáveis pela utilização de glicose pós-prandiais. No fígado, a resistência aos
efeitos da insulina pode levar à insuficiente inibição da glicogenólise e da
gliconeogênese, resultando numa hiperglicemia de jejum. No músculo, ocorre
redução da captação de glicose e defeitos na atividade da glicogênio sintetase
muscular, levando ao aumento da glicose pós-prandial. No tecido adiposo, ocorre
diminuição da captação de AGLs e diminuição da inibição da lipólise, resultando
num aumento dos níveis circulantes de AGLs e consequentemente na inibição da
utilização periférica de glicose, aumento da gliconeogênese hepática, contribuindo
para a hiperglicemia e a RI (MARTINS, 2009).
De acordo com Shulman (2000), a presença de elevados níveis de AGLs no
plasma leva a uma deposição de gordura nas células musculares e induz o
desenvolvimento de RI, por meio da inibição da ação dos transportadores de glicose,
acompanhada da redução na síntese de glicogênio muscular e oxidação da glicose.
Mais especificamente, os AGLs promovem a inibição da ativação da PI3-quinase,
possivelmente devido à ativação da cascata serina/treonina, através da fosforilação
dos substratos dos receptores de insulina em serina/treonina, o que inibiria a ativação
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da PI3-quinase, resultando numa redução da translocação de GLUT4 e captação de
glicose.
Além do músculo esquelético, essa deposição ectópica de gordura pode
ocorrer de forma notável também em células do coração, fígado, rins, pâncreas e nos
vasos sanguíneos. Estes, quando sobrecarregados, podem sofrer disfunção
(lipotoxidade) e até mesmo morte programada da célula induzida por lipídio
(lipoapoptose) (DULLOO; ANTIC; MONTANI, 2004). Além disso, a presença de
gordura ectópica pode também conferir ao tecido a capacidade de produção de
adipocinas, a exemplo da adiponectina, leptina e RBP-4 (retinol-binding protein-4),
principalmente pelo músculo esquelético e fígado, provocando resultados
fisiológicos danosos (PERSEGUIN et al., 2007).

1.8 Obesidade e inflamação
O reconhecimento da ligação entre inflamação e obesidade data de 1993,
quando foi detectado o aumento do TNF-α no tecido adiposo de roedores obesos,
contribuindo para a resistência à insulina dos mesmos (HOTAMISLIGIL;
SHARGILL; SPIEGELMAN, 1993). Além desta, outras citocinas inflamatórias
também são notavelmente produzidas pelo TA, a exemplo da IL-1, IL-6, MCP-1
(proteína quimioatratora de monócitos -1) e da proteína C reativa (PCR),
caracterizando a obesidade como um estado de inflamação crônica (XU et al., 2003).
Outros estudos vieram em seguida, mostrando a presença de macrófagos em
crianças obesas e adultos, além de camundongos, de forma proporcional ao excesso
de peso (WEISBERG et al., 2003). De acordo com Xu et al. (2003), diversos genes
inflamatórios e macrófagos-específicos estão drasticamente aumentados no tecido
adiposo branco de modelos de obesidade genética e induzida por dieta hiperlipídica
em ratos. Neste último modelo, a expressão é progressivamente acentuada de acordo
com o tempo de indução da dieta e precede o aumento notável de insulina circulante.
É importante esclarecer que a inflamação não é a causa inicial da obesidade.
A mesma é resultante do balanço energético positivo e aumento de massa gorda.
Entretanto, a obesidade frequentemente leva à inflamação que surge inicialmente em
certos depósitos de gordura. Esta, por sua vez, pode exacerbar a obesidade por meio
da alteração de reguladores derivados do adipócito em alguns indivíduos obesos e
resultar numa resistência à sinalização da insulina (STEHNO-BITTEL, 2008).
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1.9 Tratamento da obesidade
Diante dessa complexidade que envolve essa doença epidêmica global, a
qual também é responsável pela alarmante prevalência de diabetes tipo 2 e de várias
doenças cardiovasculares (DULLOO; ANTIC; MONTANI, 2004), entender a
fisiopatologia da obesidade é um assunto de grande importância, assim como o
desenvolvimento de novas estratégias que possam prevenir e tratar esse grande
problema de saúde pública. Estratégias essas que promovam melhora na saúde e na
qualidade de vida, através da redução de peso significativa e duradoura, e, que
minimizem os fatores de risco e comorbidades associados.
De acordo com Zilberstein, Neto e Ramos (2001) o tratamento deve ser
seguido em três linhas. A primeira diz respeito ao tratamento conservador (clínico),
com dieta supervisionada em combinação com terapia de apoio psicológico e
programa de exercícios. A segunda seria o tratamento farmacológico associado à
dieta, psicoterapia e exercícios. A terceira linha, utilizada somente em casos de
obesidade mórbida, quando houver falha das outras duas linhas, seria o tratamento
cirúrgico.
Apesar da diversidade de tratamentos, há um grande percentual de
insucessos terapêuticos, principalmente quanto à manutenção dos resultados obtidos,
que na maioria dos casos acontece por falta de adesão ao tratamento. Outro fator que
interfere bastante neste aspecto é a interrupção do tratamento farmacológico,
favorecendo a recuperação parcial ou total do peso perdido. Todas as drogas
utilizadas possuem um período limite de utilização, nenhum tipo de droga pode ser
recomendado para uso rotineiro, seja pela gama de efeitos adversos que ela pode
promover ou pelo efeito de adaptação do organismo (WANNMACHER, 2004).
1.9.1 Produtos naturais no tratamento da obesidade
Tendo em vista a gravidade deste problema de saúde pública, a cada ano são
intensificadas as pesquisas acerca de novos tratamentos que auxiliem na prevenção e
tratamento da obesidade e suas comorbidades. Nas últimas duas décadas, vem
crescendo, em nível mundial, a utilização de plantas medicinais que tem base na
tradição familiar e tornou-se prática generalizada na medicina popular. Atualmente,
muitos fatores têm contribuído para o aumento da utilização deste recurso, entre eles,
o alto custo dos medicamentos industrializados e o difícil acesso da população à
assistência médica (SIMÕES et al., 1998).
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Algumas plantas medicinais já foram utilizadas no tratamento da obesidade
a exemplo da Chitin- chitosan (HAN; KIMURA; OKUDA, 1999), Camellia sinensis
(chá verde) (BOSE et al., 2008), Ilex paraguariensis (erva mate) (MARTINS et al.,
2010), Ginseng selvagem (YUN et al., 2004), Glycyrrhiza uralensis (MAE et al.,
2003) e Exodia rutaecarpa (KOBAYASHI et al., 2001), com resultados bastante
relevantes. Alguns dos efeitos obtidos por estas espécies em roedores obesos estão
apresentados na tabela 2.
Tabela 2: Espécies de produtos naturais utilizadas no tratamento de roedores
obesos e seus efeitos.
Espécie
Chitinchitosan

Camellia
sinensis

Efeitos
redução do ganho de peso, aumento da excreção de TG nas fezes e
redução dos níveis de TG, CT e ácidos graxos livres (AGLs) no
soro.

redução do ganho de peso, da porcentagem de gordura corporal e
gordura visceral, atenuação da resistência insulínica, dos níveis de
colesterol total e melhora de parâmetros inflamatórios.

Ilex
Paraguariensis prevenção do ganho de peso, redução dos níveis de TG e LDL.
Ginseng
selvagem

melhora da sensibilidade à insulina, redução dos níveis de TG e
AGLs e redução do tamanho do adipócito.

Glycyrrhiza
uralensis

redução dos níveis de glicose, do peso relativo da gordura
abdominal e supressão do aumento da pressão sanguínea.

Exodia
rutaecarpa

redução do peso, dos coxins adiposos, do TG, CT e AGLs no
fígado, além de aumento da atividade lipolítica.

1.9.1.1 Chrysobalanus icaco
A espécie Chrysobalanus icaco, embora ainda não tenha sido relatada no
tratamento da obesidade, apresenta estudos que mostram sua ação em algumas das
comorbidades associadas a esta patologia, dentre elas o diabetes e a inflamação
(BARBOSA et al., 2007; CASTILHO et al., 2000).
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Essa espécie pertence à família Chrysobalanaceae e é também conhecida
como abajeru, icaco, coco plum ou guajiru. Tem origem na América e África
Tropical, mas atualmente está adaptada em regiões similares em todo o mundo,
desde ao sul dos Estados Unidos até Brasil, Equador e Venezuela, incluindo as
Antilhas

(BRITO

et

al.,

2007;

RAMÍREZ-VILLALOBOS;

URDANETA-

FERNÁNDEZ; VARGAS-SIMÓN, 2004).
As partes da planta utilizadas para consumo são os frutos, as folhas, as
raízes e também as sementes, embora seja um consumo bastante limitado devido à
falta de informação sobre seu conteúdo.
Os frutos são extremamente ricos em antocianinas do tipo cianidina,
delfinidina, peonidina e petunidina, sendo que esta última em maior quantidade
(BRITO et al., 2007; VARGAS-SIMÓN G, SOTO-HERNÁNDEZ R M,
RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, 2002). A presença de antocianinas confere ao fruto
propriedades antioxidantes, protetora contra danos ao ácido desoxirribonucleico
(DNA) e também quimioprotetoras (BRITO et al., 2007; GUEDES, 2004). Vargas et
al. (2000) relatam ainda a presença em notável quantidade de ácido ascórbico e de
alguns minerais como cálcio e fósforo.
As folhas da planta normalmente são utilizadas em forma de extrato aquoso
(chá), extrato etanólico (tintura) ou como extrato metanólico. Dentre essas formas, o
aquoso é o mais comum. Estudos realizados em nosso laboratório revelaram a
presença de taninos flobadêmicos, flavonas, chalconas, auronas, leucoantocianidinas,
catequinas, saponinas e alcalóides neste tipo de extrato, com resultados significativos
sobre o seu potencial antioxidante. Barbosa e Peres (2002 apud BARBOSA et al.,
2006) revelam ainda a presença de rutina (flavonol glicosídeo) neste mesmo extrato.
Alguns efeitos obtidos a partir deste referem-se à redução dos níveis sanguíneos de
glicose (PRESTA; PEREIRA, 1987), melhora do HDL (BARBOSA et al., 2007),
efeito analgésico e anti-inflamatório (CASTILHO et al., 2000), além de ação
protetora contra danos ao DNA plasmidial (PRESTA, FONSECA; BERNARDOFILHO, 2007).
No extrato etanólico foi identificada a presença de rutina, quercitrina e
miricitrina, flavonóis glicosídeos pertencentes à subclasse das flavonas. Esses
flavonóis possuem propriedades anti-inflamatória (HIERMANN; SCHARAMM;
LAUFER, 1998; STEWART et al., 2008; RIVERA et al., 2008), hipoglicemiantes
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(BABUJANARTHANAM;

KAVITHA;

PANDIAM,

2010)

e

antilipogênica

(SHISHEVA; SHECHTER, 1992; IWASHITE; YAMAKI; TSUSHIDA, 2001),além
de efeitos sobre a melhora da sensibilidade à insulina no músculo (LUI et al., 2007).
Por sua vez, no extrato metanólico, foi identificado o ácido pomólico.
Estudos observaram ação antiangiogênica deste extrato, apresentando atividade
contra células humanas cancerosas (K562) resistentes a múltiplas drogas e contra
uma linhagem de células de leucemia (Lucena 1) também resistentes a múltiplas
drogas (FERNANDES et al., 2003).
As raízes normalmente são maceradas e adicionadas à água e ingeridas
diariamente no tratamento de inflamações e do diabetes (AGRA et al., 2007).
Gustafson et al. (1991) relataram a presença de diterpenos no extrato orgânico das
raízes de abajeru. De acordo com estes mesmos autores, esse extrato tem ação
inibitória contra infecção por vírus da imunodeficiência humana sub-categoria 1
(HIV-1) in vitro.
Com relação às sementes, Zúñiga (1981), em estudo sobre composição de
ácidos graxos de alguns tipos de sementes, identificou-se que o óleo da semente da
abajeru possui dois tipos de ácidos graxos, o ácido licânico e o ácido parinárico.
Edema et al. (2007) observaram grande redução de peso em ratos suplementados
com sementes de abajeru, proporcional à concentração de semente ingerida.
Entretanto, dentre as concentrações utilizadas (10, 25, 50 e 75%), apenas a de 10%
não promoveu efeito tóxico.
Diante das propriedades antioxidante, hipoglicemiante e anti-lipogênica
observada nos extratos das folhas de abajeru, e, em função da necessidade de novas
terapêuticas que possam contribuir para a prevenção e tratamento da obesidade, este
estudo veio com o propósito de investigar possíveis efeitos do extrato aquoso de C.
icaco nesta doença e em condições normalmente associadas à mesma.

15

2. OBJETIVOS
2.1 Geral


Verificar o efeito do extrato aquoso das folhas de Abajeru

(Chrysobalanus icaco) (EACI) sobre a adiposidade, sensibilidade à insulina e
tolerância à glicose de camundongos Swiss obesos.

2.2 Específicos


Validar modelo de obesidade associada à resistência insulínica

induzida por dieta hiperlipídica em camundongos Swiss;


Avaliar os efeitos do EACI sobre a ingesta líquida, consumo alimentar

e massa corporal;


Avaliar os efeitos do EACI sobre a sensibilidade à insulina e

tolerância à glicose;


Avaliar os efeitos do EACI sobre a glicemia e perfil lipídico (CT, TG,

HDL e LDL);


Avaliar os efeitos do EACI sobre peso dos coxins adiposos

periepididimal, perirenal e retroperitoneal e sobre o índice de adiposidade.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Material Botânico
Foi utilizado neste estudo o extrato aquoso das folhas de Chrysobalanus
icaco. As mesmas foram coletadas no mês de fevereiro do ano de 2008, no povoado
de Jatobá, no município de Pirambu, registrado sobre o número ASE 11855, no
herbário do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, e levadas
ao Departamento de Fisiologia para a preparação do extrato.
3.1.1 Preparação do Extrato
Folhas secas e trituradas de Chrysobalanus icaco foram submetidas à
extração por infusão em água destilada à 100º C numa proporção de 50g de folhas
para 1 litro de água. A solução obtida foi mantida em repouso e resfriada em
temperatura ambiente (25°C) por 15 minutos. Em seguida, filtrada em papel de filtro
e liofilizada, sendo armazenada a -20°C para posterior utilização.

3.2 Métodos
O protocolo experimental dessa pesquisa foi submetido à Comissão
Científica de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Sergipe e
aprovado sobre o protocolo CEPA 40/2010.
3.2.1 Animais para experimentação
Foram utilizados 32 camundongos da linhagem Swiss, machos, saudáveis,
recém-desmamados

(21

a

23

dias),

obtidos

comercialmente

do

Centro

Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência em Animais de
Laboratório - Universidade de Campinas (UNICAMP). Após semana de adaptação,
os animais foram divididos aleatoriamente, objetivando a homogeneidade de peso
corporal, tanto intra quanto intergrupo, em 4 grupos com 8 animais cada. Os grupos
foram denominados: DP - grupo que recebeu dieta padrão por 14 semanas (controle
negativo); DPE - grupo que recebeu dieta padrão por 14 semanas e extrato aquoso de
Crhysobalanus icaco (EACI) nas 4 últimas semanas; DH – grupo que recebeu dieta
hiperlipídica por 14 semanas (controle positivo); e, DHE – grupo que recebeu dieta
hiperlipídica por 14 semanas e EACI nas 4 últimas semanas.

3.2.1.1

Condições experimentais
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Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, com água e alimentação
“ad libitum”, ciclo de claro/escuro de 12 horas e temperatura na faixa de 23 ± 2ºC
durante todo o experimento. Nos grupos que fizeram ingestão do EACI a
administração foi realizada na água de beber, também “ad libitum”.
3.2.2 Dietas experimentais
Dois tipos de dietas foram utilizados neste experimento. Uma dieta padrão
(ou normolipídica) e uma hiperlipídica para ganho de peso, durante 14 semanas. As
dietas foram obtidas comercialmente da PragSoluções, cujas composições estão
especificadas abaixo.

Tabela 3. Composição das dietas
Padrão
U
kcal
g
1660
g
1281
g
320
g
280
g
0
g
0
g
350
g
0
g
7,2
g
0
g
0
g
0
g
40

Ingredientes
p/ 1 kg
Amido de milho
415,0
Farelo de soja
305,0
Sacarose
80,0
Maltodextrina
70,0
Banha
0,0
Óleo de soja
0,0
Ac. Graxo soja
50,0
Celulose microcrista
31,7
L-cistina
1,8
Cloreto colina
1,5
Butil-hidroxitolueno
0,014
Mix min.mod50gps
35,0
Mix vitamina
10,0
Carboidrato
Proteína
Lipídio
TOTAL
1000,0 g

%

Hiperlipídica
p/ 1 kg U
kcal
14,3 g
57,2
410,0 g
1722
80,0 g
320
70,0 g
280
302,0 g
2718
0,0 g
0
50,0 g
350
25,4 g
0
1,8 g
7,2
1,5 g
0
0,028 g
0
35,0 g
0
10,0 g
40

73,9%
14,8%
9,8%
3938

%

26,3%
14,4%
57,6%
1000,0 g

5494

3.2.3 Suplementação com extrato aquoso
Os extratos aquosos, em temperatura ambiente, foram oferecidos aos
camundongos dos grupos DPE e DHE durante as 4 últimas semanas em que foram
oferecidas as dietas, na dose estimada de 200mg/kg do animal e de forma “ad
libitum”. As doses eram ajustadas duas vezes por semana de acordo com o peso do
animal e com a concentração do extrato (mg/mL), obtida a partir da divisão da massa
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do extrato em mg (correspondente à dose de 200mg/kg) pela média do consumo
líquido
ido em ml de cada animal, a cada 3-4
3 4 dias. Obtida a concentração, que variou
numa faixa estimada de 0,00002 a 0,0003% (0,0002 a 0,003 mg/mL), a dose era
então ajustada para uma quantidade maior de líquido, 3ml a mais em relação ao
consumo normal do animal, evitando dessa forma que o extrato acabasse antes de ser
reposto. Essa reposição era realizada diariamente.

3.3

Delineamento do estudo

3.4 Avaliação do consumo alimentar, ingesta líquida e evolução ponderal dos
animais
Durante o experimento, a avaliação do consumo da dieta, água e do extrato
aquoso foi realizada diariamente e o ganho de massa corpórea dos animais verificado
duas vezes por semana.

3.5 Análise da sensibilidade à insulina, tolerância à glicose e glicemia
3.5.1 TTIIP
TIIP (teste de tolerância à insulina intraperitoneal)
Ao final das 14 semanas, a glicose foi mensurada por meio de sangue obtido
da veia da cauda do animal, utilizando-se
utilizando
o glicosímetro Accu--check (Roche), de
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acordo com as especificações do fabricante. Após a aferição da a glicemia basal, foi
então injetada insulina humana regular (Insunorm R - 100U/ml, Celiofarm),
intraperitonealmente, na proporção de 0,75 U/kg, e a glicemia sanguínea mensurada
novamente nos tempos 10, 20, 30, 40, 60 e 120 min pós-injeção (ASENSIO et al.,
2005).
3.5.2 TTGIP (teste de tolerância à glicose intraperitoneal)
Ao final das 14 semanas, 48 horas após o TTIIP, a glicose foi mensurada
por meio de sangue obtido da veia da cauda do animal, em jejum de 16h, utilizando o
glicosímetro Accu-check (Roche), de acordo com as especificações do fabricante. A
glicose, a 50%, foi administrada intraperitonealmente, na proporção de 1mg de
glicose por g de peso do animal. A glicemia foi mensurada novamente nos tempos
10, 20, 30, 40, 60 e 120 min pós-injeção (ASENSIO et al., 2005).
3.5.3 Glicemia
A glicemia foi aferida no mesmo dia da realização do TTGIP, porém, 4h
antes do início do teste, ou seja, com os animais em jejum de 12 horas. Para
determinação da mesma, foi também obtido sangue da veia da cauda do animal e
glicemia mensurada por meio do glicosímetro Accu-check (Roche) de acordo com as
especificações do fabricante.

3.6

Determinação dos lipídios
Dois dias após a realização do TTGIP, os animais foram anestesiados com

isoflurano inalatório e o sangue coletado através da veia cava inferior, após jejum de
12h. As amostras de sangue foram coletadas com seringas de 3mL e escoadas
suavemente sem agulha pela parede dos tubos de polietileno sem anticoagulante,
previamente identificados. Em seguida centrifugados a 3000 rpm por 15 minutos e o
soro sobrenadante separado com a ajuda de pipeta, colocado em microtubo tipo
eppendorf, identificado e congelado em freezer até o momento da análise.
Para a avaliação do colesterol total, HDL e triglicerídeos foram utilizados
kits enzimáticos colorimétricos. Para determinação do valor de LDL foi utilizada a
fórmula de Friedwald.

3.7 Retirada dos Coxins Adiposos e músculo gastrocnêmio
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Após anestesia e coleta do sangue dos animais, foram retirados os tecidos
adiposos periepididimal, perirenal e retroperitoneal, além do músculo gastrocnêmio.
Em seguida, os mesmos foram mergulhados em solução salina, sendo o excesso da
solução absorvido com gaze, e, imediatamente pesados.

3.8 Análises Estatísticas
Os resultados foram representados em média ± EPM e a comparação entre
eles realizada por Teste T e Análise de Variância (ANOVA) de uma ou duas vias,
com pós-teste de Bonferroni. Foi considerado o nível de significância de 5% (p ≤
0,05). O valor crítico de F de acordo com seu grau de liberdade foi também calculado
e comparado aos valores de F obtidos pela ANOVA.

21

4. RESULTADOS
Durante as 14 semanas de observação os animais tiveram o consumo de
água, EACI e ração mensurados diariamente (Figura 1 A e B).
A
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Figura 1: Consumo de água, EACI e ração apresentados pelos grupos controles
submetidos à dieta padrão (DP) ou à dieta hiperlipídica (DH), e, dos respectivos
grupos tratados, submetidos à dieta padrão + EACI (DPE) e dieta hiperlipídica +
EACI (DHE). Os valores representam a média ± E.P.M da ingestão de água ou EACI
(ml) e do consumo de ração (g) mensurados diariamente (n = 8). A seta, localizada
na décima semana, representa o ponto a partir do qual os grupos DPE e DHE
passaram a receber o EACI ao invés de água. * p < 0,05, ** p < 0,01 e *** p < 0,001
vs DP. ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni. Valor crítico de F3,

28

= 2,9.

Valor de F calculado no consumo de água ou EACI para interação = 1,4; no consumo
de ração para interação = 1,9.
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Analisando a figura 1 é possível observar que os grupos que receberam dieta
padrão tiveram a média do consumo significativamente maior de ração quando
comparados aos que receberam dieta hiperlipídica. Essa diferença mostrou-se
significativa desde a primeira semana (p < 0,05), em relação ao consumo de água e
extrato, e, desde a terceira semana (p < 0,001) com relação ao consumo de ração.
A partir desses dados verificamos também que a ingesta líquida, assim
como o consumo de ração, não foram alterados a partir do momento em que os
grupos passaram a receber o extrato na décima semana.
Uma vez observados os consumos, foi então avaliada a evolução ponderal a
partir das mensurações realizadas duas vezes por semana.

50

Massa corpórea (g)
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*** ***
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*** ***
#
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# #
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4

5

6

7

Tempo (semanas)
Figura 2: Evolução de massa corpórea dos grupos controles submetidos à dieta
padrão (DP) ou à dieta hiperlipídica (DH), e, dos respectivos grupos tratados
submetidos à dieta padrão + EACI (DPE) e dieta hiperlipídica + EACI (DHE). Os
valores representam a média ± E.P.M da massa corpórea (g) avaliada duas vezes por
semana (n = 8). A seta, localizada na décima semana, representa o ponto a partir do
qual os grupos DPE e DHE passaram a receber o EACI ao invés de água. * p < 0,05,
** p < 0,01 e *** p < 0,001 vs DP e # p < 0,05 vs DH. ANOVA duas vias, pós-teste
de Bonferroni. Valor crítico de F3, 28 = 2,9. Valor de F calculado para interação = 2,9.

De acordo com a figura 2 é possível observar que houve diferença entre os
grupos DP e DH, sendo que a diferença mostra-se significativa a partir da oitava
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semana de indução (p < 0,05), tornando-se mais expressiva (p < 0,001) de acordo
com o tempo de experimento. Quando comparados os grupos tratados aos seus
respectivos controles, o grupo DHE obteve menor ganho de massa corpórea (p <
0,05), evidenciado na 11ª, 12ª e 14ª semanas, em relação ao DH.
A partir dos dados de consumo de ração, massa inicial e massa final dos
animais entre os grupos, foi calculada a eficiência energética das dietas, que é obtida
a partir da divisão do ganho de peso pelo consumo de ração em quilocalorias (kcal).
Para a obtenção do consumo absoluto em kcal, levou-se em consideração o consumo
total em gramas do animal, durante as 14 semanas de experimento, e a densidade
energética de cada uma das dietas.
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Tabela 4: Média ± E.P.M. dos valores de peso inicial, peso final, ganho de peso, consumo de ração e eficiência energética.
Grupo

Peso inicial
(g)

Peso final (g)

Ganho total
de peso (g)

Consumo total em
gramas

Consumo total em
kcal

Eficiência energética
(g/kcal x 10-3)

DP

12,5 ± 0,3

34,0 ± 0,8

21,5 ± 0,7

581,9 ± 21,4

2292,0 ± 84,5

9,4 ± 0,4

DPE

14,0 ± 0,2

33,9 ± 1,6

19,9 ± 1,8

569,4 ± 26,9

2242,5 ± 106,1

9,1 ± 1,0

DH

13,8 ± 0,5

44,8 ± 1,8***

31,0 ± 2,2**

451,3 ± 7,9***

2479,0 ± 43,8

17,5 ± 1,2***

DHE

13,3 ± 0,6

40,2 ± 1,0

26,9 ± 1,3

450,4 ± 7,1

2475,0 ± 38,9

15,2 ± 0,7

Valores de peso inicial mensurado após desmame e demais parâmetros ao final das 14 semanas de experimento, dos grupos controles
submetidos à dieta padrão (DP) ou à dieta hiperlipídica (DH), e, dos respectivos grupos tratados submetidos à dieta padrão + EACI (DPE) e
dieta hiperlipídica + EACI (DHE). N = 8. * p < 0,05 ** p < 0,001 *** p < 0,0001 vs DP. ANOVA uma via, pós-teste de Bonferroni. Valor
crítico de F3, 28 = 2,9. Valor de F calculado para massa inicial = 2,3; massa final = 5,2; ganho de massa = 10,3; consumo (g) = 16,1; consumo
(kcal) = 2,8; eficiência energética = 22,6.
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Os valores da tabela 4 demonstram que no início do experimento não houve
diferença significativa de peso entre os grupos controles e tratados. Ao longo do
experimento, os grupos que receberam dieta hiperlipídica (DH e DHE) tiveram um
aumento do ganho de peso, apresentando maior peso final ao término das 14 semanas
(p < 0,001 e p < 0,05, respectivamente vs DP). Com relação à média do ganho de
massa corpórea total, nas 14 semanas de experimento, apenas o grupo DH apresentou
diferença significativa em relação aos grupos que receberam a dieta padrão. Essa
menor média do ganho total de massa corpórea do grupo DHE, embora não tenha
sido significativamente diferente do DH também não mostrou-se diferente em
relação ao DP, refletindo assim o menor ganho de massa observado nas quatro
últimas semanas em que foi realizada a ingestão do extrato.
Quanto ao consumo, embora os grupos que receberam a dieta hiperlipídica
tenham apresentado menor consumo total em gramas de ração (p < 0,0001), não
apresentaram diferença significativa em relação ao consumo total em kcal, em
decorrência da maior densidade energética da ração hiperlipídica. Contudo,
apresentaram eficiência energética significativamente maior (p < 0,0001) quando
comparados aos grupos que consumiram dieta padrão (DP e DPE).
Ao final das 14 semanas de experimento, também foram realizados os testes
de TTIIP e TTGIP. Os mesmos foram realizados com intervalo de 2 dias entre eles e
no mínimo 3 dias antes da eutanásia dos animais. Em ambos os testes foram aferidas
as glicemias por meio de glicosímetro, no tempo 0 (basal) e 10, 20, 30, 40, 60 e 120
minutos após a injeção de insulina e glicose, respectivamente. A partir dessas
glicemias, traçou-se a linha de elevação e decaimento das mesmas, representada nas
figuras 3A e 4A, e, posteriormente, foi avaliada a área sob a curva representativa do
traçado, representada pelas figuras 3B e 4B.

26

A
**

% glicemia

140

DP
DPE
DH
DHE

**

120
100
80
###
###

60
0

###

30

60

90

120

Tempo (min)

B
20000

*

ASC

15000

#
10000
5000

E
H
D

H
D

PE
D

D

P

0

Figura 3: Teste de tolerância à insulina intraperitoneal (TTIIP). A figura 3A
representa a variação da média ± E.P.M. das porcentagens dos valores de glicemia,
em relação ao valor basal, dos grupos controles submetidos à dieta padrão (DP) ou à
dieta hiperlipídica (DH), e, dos respectivos grupos tratados submetidos à dieta padrão
+ EACI (DPE) e dieta hiperlipídica + EACI (DHE), nos tempos 0 (basal = 100%),
10, 20, 30, 40, 60 e 120 minutos. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni.
Valor crítico de F3, 20 = 3,1. Valor de F calculado para interação = 2,4. A figura 3B
representa os valores da área sob a curva (ASC) ± E.P.M dos mesmos grupos.
ANOVA de uma via, pós-teste de Bonferroni. Valor crítico de F3, 20 = 3,1. Valor de F
calculado = 5,1. * p < 0,05, ** p < 0,01 vs DP e # p < 0,05, ### p < 0,001 vs DH. N
= 6.
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Analisando o traçado da figura 3A, podemos observar que houve diferença
entre os grupos controles, evidenciada nos pontos de 30 e 60 minutos pós injeção da
insulina. Nestes pontos as médias das porcentagens de variação da glicemia, em
relação à basal, mostraram-se significativamente elevadas (p < 0,01) no grupo DH
quando comparadas ao DP, caracterizando um quadro de resistência à insulina no
primeiro grupo. Quando comparados os grupos DHE e DH, verificamos que houve
uma redução significativa dessas médias (p < 0,001), evidenciada nos pontos de 30,
40 e 60 minutos pós injeção, caracterizando uma normalização da sensibilidade à
insulina no grupo que foi tratado com o extrato.
Esses resultados se confirmam nos dados da figura 3B, que mostra aumento
significativo da área sob a curva do grupo DH quando comparado ao DP (13682 ±
1090 vs 10306 ± 383,9, p < 0,05), assim como, observa-se redução significativa
dessa área mediante tratamento com o EACI (9828 ± 485,3, p < 0,05), ainda em
presença da dieta hiperlipídica.
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Figura 4: Teste de tolerância à glicose intraperitoneal (TTGIP). A figura 4A
representa a média ± E.P.M. dos valores de glicemia dos grupos controles
submetidos à dieta padrão (DP) ou à dieta hiperlipídica (DH), e, dos respectivos
grupos tratados submetidos à dieta padrão + EACI (DPE) e dieta hiperlipídica +
EACI (DHE), nos tempos 0 (basal), 10, 20, 30, 40, 60 e 120 minutos. ANOVA de
duas vias, pós-teste de Bonferroni. Valor crítico de F3, 20 = 3,1. Valor de F calculado
para interação = 0,7. A figura 4B representa os valores da área sob a curva (ASC) ±
E.P.M. dos mesmos grupos. ANOVA de uma via, pós-teste de Bonferroni. Valor
crítico de F3, 20 = 3,1. Valor de F calculado = 1,1. N = 6.
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A figura 4 mostra que não houve diferença significativa entre os grupos,
seja na média das glicemias aferidas nos determinados pontos, ou na média das áreas
sob a curva, representativa dos traçados de elevação e decaimento dessas glicemias,
indicando que todos estavam tolerantes à glicose.
Previamente à execução do IPGTT, com os animais em 12 horas de jejum,
foi aferida a glicemia também por meio de glicosímetro.
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Figura 5: Representa a média ± E.P.M. dos valores de glicemia entre os grupos
controles submetidos à dieta padrão (DP) ou à dieta hiperlipídica (DH), e, dos
respectivos grupos tratados submetidos à dieta padrão + EACI (DPE) e dieta
hiperlipídica + EACI (DHE). * p < 0,05 vs DP e # p < 0,05 vs DH. ANOVA de uma
via, pós-teste de Bonferroni. Valor crítico de F3, 20 = 3,1. Valor de F calculado = 5,5.
N = 6.

De acordo com a figura 5, a glicemia do grupo DH foi significativamente
maior que a do grupo DP (192,8 ± 14,2 vs 133,5 ± 10,5, p < 0,05), e, quando
comparado o grupo DHE ao DH, o primeiro mostrou-se significativamente menor
(132,3 ± 6,4, p < 0,05), indicando que o extrato impediu o aumento da glicemia
mesmo diante do consumo semelhante de dieta hiperlipídica.
Após a realização dos testes de TTIIP e TTGIP, os animais foram
eutanasiados sob anestesia e realizada a coleta de sangue para análise bioquímica dos
lipídios. Embora tenham sido 8 animais por grupo, em alguns animais foi obtida
quantidade insuficiente de soro para a realização de todas as análises. Diante disso,
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para esse parâmetro foi utilizado um n de 4 a 5 animais.

Tabela 5: Médias ± E.P.M. dos valores de colesterol total, triglicerídeos, HDL e
LDL.
Grupo

CT

TG

HDL

LDL

DP

236,8 ± 26,4

125,0 ± 11,1

51,0 ± 5,1

151,8 ± 24,1

DPE

280,1 ± 25,6

145,4 ± 14,0

35,6 ± 3,9

192,4 ± 36,0

DH

222,6 ± 11,9

149,7 ± 10,1

42,0 ± 3,8

138,1 ± 13,6

DHE

182,6 ± 5,5

118,4 ± 6,8

49,7 ± 2,6

112,2 ± 6,5

ANOVA uma via, pós-teste de Bonferroni. Valor crítico de F3, 12 = 3,5; valor crítico
de F3, 18 = 3,1. Valor de F calculado para CT = 4,9; TG = 2,4; HDL 3,4; LDL = 2,0.
N = 5 – 7.

Os dados da tabela 5 mostram que não houve diferença significativa entre os
grupos em nenhum dos parâmetros avaliados após ANOVA. Todavia, quando
comparado o DHE ao seu controle (DH) por meio de teste T, observamos que houve
uma redução do CT (18,2 ± 2,5%, p = 0,003), TG (20,9 ± 4,5%, p = 0,01) e LDL
(18,8 ± 4,7%, p < 0,05) e uma tendência ao aumento do HDL (18,6% ± 6,2%, p =
0,056).
Após coleta do sangue foram retirados os coxins periepididimal, perirenal e
retroperitoneal para determinação do peso em gramas. Em seguida foi determinada a
soma desses coxins e o índice de adiposidade. Este índice é um representativo da
quantidade de gordura corporal do animal proporcional ao seu peso total e é obtido
da divisão da soma dos coxins pelo massa final do animal (referente ao dia em que
foi eutanasiado).
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Tabela 6: Médias ± E.P.M. dos pesos em gramas dos coxins periepididimal, perirenal, retroperitoneal, soma dos coxins e índice de
adiposidade.
Grupo

Coxim
periepididimal

Coxim perirenal

Coxim
retroperitoneal

Soma dos
coxins

Índice de adiposidade
x10-3

DP

0,10 ± 0,01

0,14 ± 0,04

0,02 ± 0,00

0,21 ± 0,03

6,30 ± 1,08

DPE

0,19 ± 0,07

0,10 ± 0,02

0,03 ± 0,01

0,32 ± 0,1

8,95 ± 2,65

DH

2,16 ± 0,19***

0,58 ± 0,15***

0,36 ± 0,06***

3,09 ± 0,3***

68,67 ± 4,68 ***

1,83 ± 0,26

0,32 ± 0,06

0,26 ± 0,03

2,41 ± 0,35

59,55 ± 8,18

DHE

*** p < 0,0001 vs DP. ANOVA uma via, pós-teste de Bonferroni. Valor crítico de F3, 28 = 2,9. Valor de F calculado para coxim periepididimal
= 35,3; coxim perirenal = 6,6; coxim retroperitoneal = 17,3; soma dos coxins = 37,5; índice de adiposidade = 44,4. N = 8.
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A tabela 6 revela que os coxins dos animais do grupo DH foram
significativamente mais pesados quando comparados aos do grupo DP (p < 0,0001)
e, portanto, assim também se mostrou seu índice de adiposidade (p < 0,0001). Com
relação aos grupos tratados, não houve diferença significativa quando comparados
aos seus respectivos controles por ANOVA. Entretanto, quando comparados o DH ao
DHE por meio de Teste T, houve uma tendência ao menor ganho de tecido adiposo,
especialmente sobre os coxins perirenal (44,8% ± 10,3%, p = 0,056) e retroperitoneal
(27,8% ± 8,3%, p = 0,08).
Além do peso do tecido adiposo, foi também observado o peso do músculo
gastrocnêmio, utilizado, neste estudo, como um representante da musculatura do
animal, a fim de observar se o extrato poderia provocar algum efeito sobre a redução
de massa magra.
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Figura 6: Representa a média ± E.P.M. do peso do músculo gastrocnêmio em gramas
dos grupos controles submetidos à dieta padrão (DP) ou à dieta hiperlipídica (DH), e,
dos respectivos grupos tratados submetidos à dieta padrão + EACI (DPE) e dieta
hiperlipídica + EACI (DHE). N = 8. ANOVA de uma via, pós-teste de Bonferroni.
Valor crítico de F3, 28 = 2,9. Valor de F calculado = 1,7.
Conforme observado na figura 6, não houve diferença significativa entre os
grupos. Dessa forma não houve influência do extrato ou da dieta na perda de massa
magra dos animais.
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5. DISCUSSÃO

Antes de dar início à suplementação com o EACI e verificar seus efeitos
sobre a fisiopatologia da obesidade e de algumas de suas condições associadas, foi
preciso validar um modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica em
camundongos, que refletisse as condições apresentadas pelo humano. De acordo com
os resultados obtidos pelo aumento do ganho de massa corpórea, do tecido adiposo e
índice de adiposidade, é possível afirmar que este trabalho viabilizou um modelo
reprodutível de obesidade induzida por dieta hiperlipídica em camundongos Swiss.
Além de obeso, esse modelo mostrou-se também resistente à insulina e
hiperglicêmico.
Outro dado importante na validação desse modelo se refere a eficiência
energética das dietas. Embora os animais que receberam a dieta hiperlipídica tenham
consumido uma quantidade menor de ração em gramas e uma quantidade semelhante
de ração em quilocalorias, apresentaram maior eficiência energética em comparação
ao padrão. Isto é, os animais dos grupos DH e DHE tiveram maior eficiência em
converter a mesma quantidade de calorias em maior peso quando comparados aos
grupos DP e DPE.
Esses dados corroboram com resultados obtidos por Prior et al. (2008) e
Townsend, Lorenzi e Widmaier (2008) em que uma maior eficiência energética
também foi encontrada diante de um consumo semelhante de ração em quilocalorias.
De acordo com este último trabalho, um aumento do consumo energético não é
obrigatório para que haja aumento da adiposidade em função de uma dieta
hiperlipídica. O aumento de peso e tecido adiposo pode ser resultado da alteração na
modulação hipotalâmica da sinalização da leptina em função da hiperleptinemia.
Além disso, redução da massa e capacidade oxidativa mitocondrial também pode ser
observadas em roedores alimentados com dieta hiperlipídica, favorecendo a um
maior acúmulo de gordura (POMPLUN et al., 2007; VILLAROYA; GIRALT;
VILLAROYA, 2009).
Outro fator de grande importância que também pode contribuir para maior
adiposidade, independente de uma maior ingestão calórica, é o tipo de gordura
utilizada na composição da dieta. De acordo com Buettner et. al (2006), a gordura
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saturada e monoinsaturada são capazes de promover, de forma mais pronunciada,
obesidade e resistência insulínica quando comparadas à gordura poli-insaturada,
sendo as mesmas capazes de

gerar aumento da lipogênese e depósito de

microvesículas de gordura no fígado. O autor afirma ainda que dentre as gorduras
utilizadas em seu trabalho, a banha (mistura de gordura saturada e monoinsaturada)
certamente é a mais recomendada para a geração de um modelo válido de roedor
obeso com alterações metabólicas. Em acordo com este autor, nosso trabalho
apresenta o mesmo tipo de gordura utilizada para composição da dieta hiperlipídica.
Com relação ao tempo de indução necessário para a determinação de
alterações de peso e tecido adiposo, existe uma inconsistência na literatura quanto ao
período que melhor caracterizaria um quadro de obesidade em roedores semelhante
ao encontrado em humanos. No presente trabalho foram utilizadas 14 semanas para
gerar um modelo consistente de obesidade induzida por dieta hiperlipídica, embora a
diferença na massa corpórea total tenha sido observada a partir da oitava semana.
Este período mostra-se um pouco maior comparado a outros estudos que alcançaram
diferença significativa a partir da terceira (YUN et al., 2004), quarta (BOSE et al.,
2008) ou quinta (PRIOR et al., 2008) semanas de indução, utilizando dietas com
60% de lipídios em camundongos.
Outros parâmetros avaliados caracterizam também esse modelo, além de
obeso, resistente à insulina, a exemplo do aumento da área sob a curva do teste de
tolerância à insulina e do aumento da glicemia do grupo DH quando comparado ao
DP. Este último grupo, embora tenha apresentado valores glicêmicos maiores em
relação aos achados em grande parte das publicações, corrobora com outros estudos
nos quais foram obtidos valores semelhantes, entre 140 e 150 mg/dL com 12h de
jejum (NADEROLI et al., 2001; AMAYA et al., 2008) e entre 140 e 174,4 mg/dL
em trabalhos com 6h de jejum (CALIXTO et al., 2010; FRALOUB et al., 2010).
Assim sendo, estabelecido um modelo viável, iniciamos as análises do
efeito do EACI sobre o consumo, massa corpórea, glicemia, sensibilidade à insulina,
tolerância à glicose, perfil lipídico e adiposidade desses animais.
Os resultados obtidos em relação ao consumo revelam que, após o início do
tratamento, na décima semana de ingestão das dietas, o extrato não promoveu
alteração na ingesta líquida, inferindo-se que ele tenha sido bem aceito pelos
animais, nem no consumo de ração, pois os animais continuaram consumindo a
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mesma quantidade de ração prévia à utilização do EACI. Dessa forma, também não
houve diferença significativa do consumo em gramas, consumo absoluto em kcal,
bem como na eficiência energética entre os grupos tratados e seus respectivos
controles, já que a dieta utilizada entre eles foi a mesma. Quanto aos dados relativos
à massa corpórea, ainda que os animais do grupo DHE não tenham apresentado
diferença significativa referente à média do ganho de peso total, foi possível observar
um menor ganho de peso nas quatro últimas semanas em que os animais receberam a
dieta hiperlipídica associada à ingestão do extrato.
Embora não haja trabalhos publicados a respeito deste extrato em
camundongos obesos, estudo realizado com a utilização de quercetina (composto
aglicona da rutina) na dose de 10 mg/kg promoveu menor ganho de peso em ratos
Zucker obesos (RIVERA et al., 2008). Em outro estudo realizado por Edema et al.
(2007), as sementes trituradas de abajeru, na concentração de 10% (10 g de sementes
misturadas em cada 100 g de ração), promoveram redução significativa do peso em
ratos normais sem efeitos tóxicos.
Com relação aos efeitos do EACI sobre a glicemia, observou-se que o
extrato foi capaz de normalizar a glicemia dos animais do grupo DHE, uma vez que
os mesmos apresentaram glicemia similar ao do grupo DP e significativamente
menor que o DH, mesmo diante do consumo de dieta hiperlipídica.
Presta e Pereira (1987), já relatavam efeito hipoglicemiante em
camundongos normais depois de apenas 8 dias de tratamento com o extrato aquoso
na concentração de 5% (ou 50 mg/ml), misturados à água de beber e ingeridos de
forma “ad libitum”. Em camundongos diabéticos, induzidos por aloxana, este mesmo
autor relata que o chá de abajeru, administrado da mesma forma e na mesma
concentração, protegeu os animais de doses tóxicas de aloxana, administrada
endovenosamente, uma vez que a taxa de mortalidade desses animais foi
significativamente menor quando comparados aos que não receberam o chá. Estes
mesmos autores relatam ainda que o chá (a 5%), perfundido concomitantemente a
100 mg/dL de uma solução isotônica de glicose, no duodeno, reduziu a absorção
intestinal da glicose em 64,2%.
Embora a concentração utilizada por Presta e Pereira (1987), 50 mg/ml,
tenha promovido efeito hipoglicemiante e antioxidante nos camundongos, Presta;
Fonseca; Bernardo-Filho (2007) verificaram que esta mesma concentração pode
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promover forte efeito genotóxico sobre o DNA plasmidial, ao passo que
concentrações de 0,5 e 5 mg/ml têm ação protetora contra o efeito genotóxico do
cloreto estanoso no DNA plasmidial.
Em nosso estudo foi utilizada a dose estimada de 200mg/kg o que resultou
numa concentração estimada na faixa de 0,00002 a 0,0003% (0,0002 a 0,003 mg/ml).
Essa concentração é substancialmente menor quando comparada à utilizada Presta e
Pereira (1987), sendo também capaz de manter a normalização da glicemia dos
animais do grupo DHE.
Corroborando com a dose utilizada em nosso estudo, Barbosa et al. (2007)
também verificaram redução significativa dos níveis glicêmicos de ratos diabéticos,
induzidos por aloxana, com o extrato aquoso de abajeru nas dose de 200 mg/kg, após
tratamento durante seis semanas.
Efeito hipoglicemiante também foi encontrado em estudo com a quercitrina
(presente no extrato etanólico de C. icaco) em ratos diabéticos, na dose de 30 mg/kg,
além de aumento dos níveis de insulina, resultantes de uma expansão das ilhotas
pancreáticas

e

redução

de

infiltração

de

gordura

nas

mesmas

(BABUJANARTHANAM; KAVITHA; PANDIAM, 2010).
Além dos efeitos sobre a glicemia, o EACI também promoveu normalização
da sensibilidade à insulina, observada pela redução da área sob a curva no TTIIP,
mesmo diante do consumo de dieta hiperlipídica.
Pesquisa realizada com a miricetina (flavonol também encontrado no extrato
etanólico de C. icaco), 1mg/kg por meio de injeção intravenosa três vezes ao dia
durante quatorze dias de tratamento, observou efeito sobre a melhora da
sensibilidade à insulina por meio da potencialização da ação da insulina em nível dos
substratos dos receptores de insulina -1, PI-3-quinase e translocação de GLUT4 no
músculo sóleo de ratos resistentes à insulina (LUI et al., 2007).
Esses achados são sugestivos de que o EACI melhore a captação de glicose
pelo tecido muscular, que, de acordo com Shulman (2000) é o principal responsável
pela captação de glicose insulino-dependente, promovendo assim a homeostase
glicêmica desses animais.
Relativamente aos resultados obtidos pelo TTGIP, observa-se que, em todos
os grupos, os animais se apresentam tolerantes à glicose. A dieta hiperlipídica
conseguiu induzir obesidade, gerando resistência insulínica nesses animais, porém, a
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tolerância à glicose continuou preservada.
De acordo com Polonsky et al. (1998), num quadro de obesidade associada
à resistência insulínica, inicialmente, os níveis de insulina normalmente aumentam
de 3 a 4 vezes, quando comparadas às taxas de indivíduos magros, na tentativa de
manter a homeostase glicêmica, justificando o fato de, neste ponto, estarem
resistentes, porém, ainda tolerantes à glicose. Contudo, com o tempo, haveria uma
exaustão das células β pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina, e
consequente queda nos níveis de insulina, intolerância à glicose e hiperglicemia,
caracterizando um quadro de diabetes tipo 2 (SHAH, 1996).
Assim como os autores acima, Petersen e Shulman (2002) acreditam que a
resistência à insulina preceda o desenvolvimento de diabetes por muitos anos, e que
sua presença é o melhor preditor de se um indivíduo mais tarde se tornará diabético
do tipo 2. Dessa forma, as 14 semanas de indução, utilizadas neste estudo, não foram
suficientes para a promoção da intolerância à glicose. Talvez um tempo maior seja
necessário para que haja falha nas células β desses animais resultando num quadro de
intolerância.
Em relação à análise dos lipídios (CT, TG, HDL e LDL), embora a ANOVA
não tenha evidenciado diferenças significativas nos parâmetros avaliados entre os
quatro grupos, o teste T comparando o DH ao DHE mostrou redução significativa
dos níveis de CT, TG e LDL, e ainda uma tendência ao aumento do HDL. Talvez um
número maior de amostras possibilitaria refletir esse nível de significância. Achados
relativos à ação do extrato aquoso nos lipídios séricos foi encontrado também por
Barbosa et al. (2007). Em seu estudo com extrato na dose de 200 mg/kg foi
verificado aumento significativo dos níveis de HDL em ratos diabéticos induzidos
por aloxana.
Avaliando o efeito do EACI sobre o tecido adiposo dos camundongos
obesos, observou-se que houve menor ganho de tecido adiposo, evidenciado pelo
teste T, principalmente sobre o peso dos coxins perirenal e retroperitoneal.
Ainda que pouco expressivo, esse menor ganho de tecido adiposo
possivelmente pode ter se dado em virtude da presença de rutina neste tipo de
extrato. Hsu et al. (2009) observou redução significativa da massa corpórea e dos
coxins adiposos retroperitoneal e periepididimal, além de redução dos níveis séricos
de CT, TG, insulina e leptina em ratos obesos submetidos ao tratamento com rutina
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na dose de 50 mg/kg durante 8 semanas. Choi et al. (2006) verificou supressão da
diferenciação do adipócito e redução na expressão do RNAm de fatores de
transcrição adipogênica, como o PPARγ e o C/EBPα, nos hepatócitos de
camundongos alimentados com dieta hiperlipídica, também com rutina na dose de 50
mg/kg, mas com tratamento durante 4 semanas.
Outros estudos com a quercetina e a quercitrina também mostraram
propriedade antilipogênica. Iwashita, Yamaki e Tsushida (2001), observaram
redução da atividade da glicerol-3-fosfato-desidrogenase, enzima chave no processo
da lipogênese, com a quercitrina (50µg) em adipócitos 3T3-L1. Shisheva e Shechter
(1992), por sua vez, verificaram ação anti-lipogênica da quercetina, na concentração
de 44 a 120 µM, em adipócitos isolados de ratos, por meio da inibição da
fosforilação dos substratos dos receptores de insulina, da translocação de GLUT4,
oxidação da glicose e sua incorporação em lipídios. Strobel et al. (2005) também
observaram efeito inibidor sobre a translocação de GLUT4 estimulada por insulina
em utilização da miricetina e quercetina em concentrações de 20 a 100 µM.
Esses resultados podem justificar o menor ganho de peso, nas quatro
semanas em que os animais receberam o extrato, além do menor ganho de tecido
adiposo, sugerindo que o extrato aquoso também possa apresentar efeito inibidor
sobre a atividade lipogênica e adipogênica desses animais. A diferença significativa
sobre o tecido adiposo dos animais entre os grupos DH e DHE pode não ter sido
suficientemente evidenciada em razão do fato de que, com dez semanas, esses
animais já estavam obesos, apresentando elevada quantidade de tecido adiposo, e
somente a partir daí é que a atividade lipogênica desses animais foi reduzida.
Possivelmente um tempo maior de tratamento favoreceria a uma maior diferença
entre os grupos. Além disso, a inexistência de diferenças significativas referentes à
ação do extrato sobre a massa magra do animal também apóiam esta hipótese.
Referente aos dados encontrados na literatura e aos obtidos neste trabalho é
preciso ressaltar também que, embora os achados mostrem efeitos a partir de doses
muito altas de compostos isolados, que poderiam estar presentes no extrato aquoso
de Crhysobalanus icaco, não se deve descartar a participação de outros compostos
neste último, e ainda, de um possível efeito sinérgico entre eles, favorecendo para
que esses efeitos fossem observados, porém, em doses significativamente menores.
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6. CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho é possível afirmar que
foi validado um modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica, associada à
resistência insulínica, em camundongos Swiss, num período de 14 semanas. A partir
desse modelo, verificamos que o extrato aquoso de abajeru possibilitou menor ganho
de massa corpórea e promoveu normalização da sensibilidade à ação da insulina e da
glicemia dos camundongos obesos que apresentaram resistência em decorrência da
dieta hiperlipídica.
Esses achados reforçam ainda o uso do extrato aquoso de abajeru no
tratamento da hiperglicemia, porém com dosagens substancialmente menores quando
comparadas a outras publicações.
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7. PERSPECTIVAS
A partir desses achados torna-se necessária a realização de mais estudos
utilizando maiores concentrações do extrato, por um tempo maior de tratamento, a
fim de verificar se é possível essa inibição da lipogênese e adipogênese em animais
obesos, bem como a melhora dos parâmetros bioquímicos.
Outras pesquisas também são inevitáveis a respeito da investigação dos
mecanismos pelos quais o extrato melhora a sensibilidade à ação da insulina e a
homeostase glicêmica de camundongos obesos, assim como dos possíveis efeitos do
mesmo sobre a expressão de fatores de transcrição adipogênica e na modulação de
adipocinas e citocinas inflamatórias, produzidas pelo tecido adiposo. Esses fatores
podem estar interferindo de forma direta e indireta na fisiopatologia da obesidade e
da resistência insulínica.
Trabalhos sobre toxicidade aguda e crônica deste extrato também se fazem
de grande valia para maior conhecimento e utilização deste extrato pela população.
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