
RESUMO 
 
A corrente de curto-circuito (Isc) induzida pela anfotericina B, nas célulasCaco-2 
em meio contendo 143mM de Na+, é uma medida da actividade da bomba deNa+, 
K+ (NKA) e foi usada para caracterizar o efeito do (-)-epigalocatecino-3-galato na 
actividade desta enzima inibida pelo interferão-γ (IFN-γ) e pela ubaína. No 
presente trabalho verificou-se que o IFN-γ e a ubaína reduzem significativamente 
esta Isc, no entanto, a remoção da ubaína durante 24 horas faz com que a 
actividade da NKA volte aos valores idênticos ao da situação controlo, ao contrário 
do que acontece com o IFN-γ, que mesmo 24 horas após a sua remoção mantém 
inibida a NKA. Verificou-se ainda que nem o IFN-γ, nem a ubaína alteram 
significativamente a expressão da NKA. Por outro lado o EGCG, um inibidor do 
transdutor de sinal e activador da transcrição 1 (STAT1), não consegue reverter o 
efeito da ubaína, mas reverte o efeito do IFN-γ na actividade da NKA para o qual 
apresenta um EC50 = 1.43 μM. O STAT1 está envolvido na cascata de sinalização 
celular desencadeada pela ligação do IFN-γ ao seu receptor, que vai levar à 
inibição da NKA. Nas células Caco-2, o EGCG inibiu a activação do STAT1 
induzida pelo IFN-γ, apresentando um EC50 = 1.69 μM, ao contrário do (-)-
catecino, do (-)-epicatecino (EC), do (-)-catecino-3- galato (CG), do (-)-epicatecino-
3-galato (ECG), do (-)-epigalocatecino (EGC) e do (-)-epigalocatecino mais ácido 
gálico (EGC+AG), que não inibiram a fosforilação da tirosina 701 do STAT1. 
A administração intraperitoneal de ratinhos NMRi com 10000 U de IFN-γ de 
ratinho resulta, no colon, num modelo idêntico ao das células Caco-2, onde se 
verifica uma diminuição da actividade da NKA sem alteração da expressão. Assim 
estudou-se o efeito do EGCG e do EGC 20 mg/Kg, administrado por via oral, 
neste modelo animal e verificou-se que apenas o EGCG reverte o efeito do IFN-γ 
na actividade da NKA das células epiteliais do colon de ratinhos NMRi. 
 
 
ABSTRACT 
 
The short-circuit current (Isc) induced by the addition of amphotericin B, in Caco-2 
cells monolayers bathed with Na+ 143 mM, is due to the transport of Na+ across 
the basolateral membrane by the Na+, K+ pump (NKA) and it was used to 
characterize the effect of (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) in NKA activity 
inhibited by interferon-γ (IFN-γ) and ouabain. In the present work we show that 
IFN-γ and ouabain significantly decrease this Isc, nevertheless removal of ouabain 
for 24 h returns NKA activity to values identical to controls on the contrary to IFN-γ 
that even when removed for 24 h keeps the NKA enzyme inhibited. In the present 
study we find out that IFN-γ and ouabain don’t significantly changes NKA 
expression. On the other hand, the signal transducer and activator of transcription 
1 (STAT1) inhibitor, EGCG, is unable to change the effect of ouabain in NKA 
activity, but it inhibits IFN-γ effect in enzyme activity and presents an EC50 = 1.43 
μM. 
STAT1 is involved in the signal transduction pathway initiated by binding of IFN-γ 
to its receptor which leads to NKA inhibition. In Caco-2 cells EGCG inhibit STAT1 
activation induced by IFN-γ and presents an EC50 = 1.69 μM, unlike (-)-catechin,  



(-)-epicatechin (EC), (-)-catechin-3-gallate (CG), (-)-epicatechin-3-gallate (ECG),    
(-)-epigallocatechin (EGC) and (-)-epigallocatechin plus galic acid (EGC+AG), that 
didn’t inhibit tyrosine 701 phosphorylation of STAT1. 
The intraperitoneal administration of mouse IFN-γ 10000 U in NMRi mice results, in 
colon, in a model identical to Caco-2 cells, where there is a decrease in NKA 
activity without any change in NKA expression. So, we study the effect of EGCG 
and EGC 20 mg/Kg with per oral administration in these model and we verified that 
only EGCG is able to revert the effect of IFN-γ in NKA activity of colon epithelial 
cells from NMRi mice. 
 


