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Resumo 
 

Castro, É. mTORC2 em adipócitos é essencial para o aumento da capacidade 
termogênica induzida pelo frio e melhora da sensibilidade à insulina induzida 
pelo frio e ingestão de dieta rica em ácidos graxos ômega 3. [Tese (Fisiologia 
Humana)] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 
2021. 
 
Rictor é um componente essencial do complexo 2 da mTOR (mTORC2) que controla 

o crescimento, a proliferação e o metabolismo celular. Quando ativado por insulina, 

Rictor/mTORC2 promove, principalmente via fosforilação e ativação da Akt, a 

captação de glicose e a lipogênese de novo em adipócitos. Neste estudo, nós 

investigamos o envolvimento de mTORC2 em adipócitos como possível mediador do 

aumento da capacidade termogênica, captação de glicose no tecido adiposo e 

melhora na homeostase da glicose induzidos pela aclimatação ao frio por 14 dias 

(Capítulo II), tratamento com o agonista de PPARγ pioglitazona (Capítulo III), e 

ingestão de dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos ômega 3 (Capítulo IV). Para 

atingir estes objetivos camundongos com deleção de Rictor exclusivamente em 

adipócitos (ARicKO, Rictor flox/flox adiponectina Cre+) e irmãos controles (ARicWT, 

Rictor flox/flox) foram ou mantidos à 30°C ou 10°C por 14 dias (Capítulo II); ou 

alimentados com dieta hiperlipídica (60% de lipídeos) suplementada ou não com o 

agonista de PPARγ pioglitazona (Pio, 30 mg/ kg massa corporal/ dia) por 8 semanas 

a 23°C (Capítulo III); ou alimentados com dietas hiperlipídicas isocalóricas (60% de 

lipídeos) produzidas usando como fonte de gordura a banha de porco (HFD) ou óleo 

de peixe (HFn3) por 8 semanas a 23°C (Capítulo IV). Foram avaliados a massa 

corporal, gasto energético por calorimetria indireta, metabólitos séricos, consumo de 

oxigênio tecidual, homeostase da glicose e o metabolismo glicídico e lipídico. Nossos 

principais achados foram que camundongos ARicKO aclimatados a 10°C são 

resistentes à insulina, apresentam redução da massa do tecido adiposo marrom 

(TAM), do browning do tecido adiposo branco (TAB) inguinal, do conteúdo total da 

proteína desacopladora UCP-1 e da capacidade termogênica avaliada com agonista 

do receptor β3-adrenérgico. Deficiência de Rictor em adipócitos, entretanto, não 

interferiu com o aumento da captação de glicose no TAM e TAB inguinal induzidos 

pela aclimatação ao frio. ARicKO alimentados com HFD apresentam resistência à 

insulina e esteatose hepática, apesar do menor ganho de massa corporal e redução 

das massas dos TAM e TAB. O tratamento com Pio, por sua vez, não interfere com o 



 

 

 

ganho de massa corporal, mas melhora a sensibilidade à insulina e exacerba a 

esteatose hepática em ARicKO. ARicKO alimentados com HFn3 têm maior ganho de 

massa corporal, redução do browning e do consumo de oxigênio no TAB inguinal, 

também apresentam resistência à insulina, mas são protegidos do desenvolvimento 

de esteatose hepática. Em conjunto, nossos resultados demonstram que 

Rictor/mTORC2 em adipócitos é um importante mediador da expansão da massa do 

TAM e do browning do TAB inguinal induzidos pela aclimatação ao frio, o que resulta 

em reduzida capacidade termogênica. mTORC2 é também um importante mediador 

da expansão do TAB induzida pela ingestão de dieta hiperlipídica HFD e da melhora 

da sensibilidade à insulina induzida pela dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos 

ômega 3, mas não participa da melhora da sensibilidade à insulina induzida pelo 

tratamento com pioglitazona. Nossos dados também indicam que Rictor/mTORC2 em 

adipócitos participa de um eixo de comunicação com o fígado de controle da 

sensibilidade à insulina, por mecanismos que ainda precisam ser elucidados. 
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Abstract 
 

Castro, É. mTORC2 in adipocytes is essential to the increase in thermogenic 
capacity induced by cold and improvement in insulin sensitivity induced by cold 
and intake of a diet rich in omega 3 fatty acids [PhD Thesis (Human Physiology)] 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2021. 
 
 
Rictor is an essential component of mTOR complex 2 (mTORC2) that regulates cell 

growth, proliferation and metabolism. Upon activation by insulin, Rictor/mTORC2 

promotes mainly through the phosphorylation and activation of Akt, glucose uptake 

and de novo lipogenesis in adipocytes. We investigated herein the involvement of 

adipocyte mTORC2 as a possible mediator of the increase in adipose tissue 

thermogenic capacity and glucose uptake in adipose tissue and improvement in 

glucose homeostasis induced by either cold acclimation for 14 days (Chapter 2) or 

treatment with the PPARγ ligand pioglitazone (Chapter 3) and intake of high-fat diet 

enriched with omega 3 fatty acids (Chapter 4). For this, mice with Rictor deletion 

exclusively in adipocytes (ARicKO, Rictor flox/flox adiponectina Cre+) and littermate 

controls (ARicWT, Rictor flox/flox) were maintained at 30°C or acclimated to cold 

(10°C) for 14 days (Chapter 2); or fed with a high-fat diet supplemented or not with 

pioglitazone (Pio, 30 mg/ kg body weight/ day) during 8 weeks at 23°C (Chapter 3); or 

fed with high-fat diets produced using either lard (HFD) or fish oil (HFn3) as fat source 

for 8 weeks at 23°C (Chapter 4). Mice were evaluated for body mass, energy 

expenditure, serum metabolites, tissue oxygen consumption, glucose homeostasis 

and lipid and glucose metabolism. Our main findings indicate that ARicKO mice 

acclimated to cold (10°C) are insulin intolerant, and display impairments in brown 

adipose tissue mass (BAT) and inguinal white adipose tissue (iWAT) browning and 

total UCP-1 content and therefore thermogenic capacity evaluated with a β3-

adrenergic receptor agonist. Adipocyte Rictor deficiency, however, did not affect the 

increase in BAT and iWAT glucose uptake induced by cold acclimation. Furthermore, 

ARicKO fed with a high-fat diet displayed insulin resistance and hepatic steatosis, 

despite the lower body weight gain and reduced adiposity. Treatment with Pio did not 

affect body weight, but improved insulin sensitivity in ARicKO, despite exacerbating 

hepatic steatosis. ARicKO fed with HFn3 are insulin resistant, display higher body 

weight gain, and reduced iWAT browning and oxygen consumption than ARicWT and 

reduced hepatic steatosis when compared to HFD-fed ARicKO. In conclusion, our 



 

 

 

findings indicate that adipocyte Rictor/mTORC2 is an important mediator of BAT 

expansion and iWAT browning induced by cold acclimation, which results in an 

impaired total UCP-1 content and mediated thermogenic capacity. Rictor/mTORC2 is 

also an important mediator of iWAT expansion induced by intake of HFD, and mediate 

the improvement in insulin sensitivity induced by HFn3, but not by Pio. Our findings 

also indicate that adipocyte Rictor/mTORC2 is involved in adipose tissue-liver 

communication axis, through unknown molecular mechanisms. 

 
Keywords: Rictor, mTORC2, adipose tissue, browning, thermogenesis, pioglitazone, 
omega−3 fatty acid, UCP-1, insulin resistance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Preâmbulo 
 

Nesta tese, investigamos o envolvimento de mTORC2 em adipócitos como 

possível mediador do aumento da captação de glicose no tecido adiposo e melhora 

na homeostase da glicose induzidos pela aclimatação ao frio por 14 dias (Capítulo II), 

tratamento com o agonista de PPARg pioglitazona (Capítulo III), e ingestão de dieta 

hiperlipídica rica em ácidos graxos ômega 3 (Capítulo IV). Abaixo detalho a 

organização desta tese: 

 

Capítulo I. Introdução à biologia de mTOR e do tecido adiposo;  

Capítulo II. A deficiência específica de mTORC2 em adipócitos reduz a 

capacidade termogênica do tecido adiposo marrom e branco inguinal sem 

afetar a captação de glicose e o gasto energético de camundongos aclimatados 

ao frio; 

Capítulo III. mTORC2 em adipócitos é um importante mediador da expansão 

de massa do tecido adiposo marrom, mas não da melhora na sensibilidade à 

insulina induzida pela ativação farmacológica de PPARg com pioglitazona;  

Capítulo IV. A deficiência de Rictor/mTORC2 em adipócitos prejudica a 

melhora na sensibilidade à insulina induzida por uma dieta hiperlipídica rica em 

ácidos graxos ω-3; 

Capítulo V. Conclusão.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo I 

 
Introdução à biologia de mTOR e do tecido adiposo  

 
 

 
 
Parte do rationale deste capítulo foi publicado em: 
 
Castro É, Silva TEO, Festuccia WT. (2017). Critical review of beige adipocyte 
thermogenic activation and contribution to whole-body energy expenditure. HMBCI.31, 
(2):1–9 [1] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução  

 

É trivial a observação de que todos os organismos vivos crescem (aumento da 

massa) apenas quando há disponibilidade de nutrientes. No livro “A História dos 

Animais” (350 a.C.), o filósofo Aristóteles discorre: 

 

“A vida dos animais, então, pode ser dividida em dois atos: procriação e 
alimentação; pois nesses dois atos todos os seus interesses e vida se 
concentram. Seu alimento depende principalmente da substância da qual são 
constituídos separadamente; pois a fonte de seu crescimento em todos os 
casos será esta substância. E tudo o que está em conformidade com a natureza 
é agradável, e todos os animais buscam o prazer de acordo com sua natureza.” 
[2].  

 
 

Entretanto, os mecanismos moleculares de detecção de nutrientes do meio que 

desencadeiam e permitem respostas de crescimento e proliferação celular 

começaram apenas recentemente a serem descobertos. A proteína alvo mecanístico 

da rapamicina (mTOR, mechanistic target of rapamycin) foi identificada nas últimas 

décadas como um importante regulador molecular do metabolismo, crescimento e 

consequentemente da função celular. A história da descoberta da proteína mTOR é 

um dos capítulos fascinantes não-lineares da ciência e será brevemente abordada a 

seguir.   

Em 1964, sob o perigo eminente da construção de um aeroporto na Ilha de 

Páscoa (Rapa Nui, no idioma dos nativos rapanui) no Oceano Pacífico, pesquisadores 

canadenses realizaram uma missão de identificação e coleta de materiais biológicos 

desconhecidos, como plantas e amostras de solo, com o objetivo de identificar 

compostos que protegem os rapanui de contrair tétano [3,4].  Em 1972, o grupo de 

Surendra (Suren) Nath Sehgal, um pesquisador indiano contratado pela farmacêutica 

canadense Ayerst (essa farmacêutica foi posteriormente adquirida pela farmacêutica 

Pfizer, umas das líderes da produção de vacinas contra a pandemia do SARS-CoV-

2) na esperança de descobrir novos antibióticos, analisou as amostras de solo da Ilha 

de Páscoa coletadas alguns anos antes e identificou uma biomolécula com 

propriedades antifúngicas produzida pela bactéria Streptomyces hygroscopicus, que 

denominaram de rapamicina [4,5]. O grupo liderado por Suren também iniciou os 

estudos que identificaram a rapamicina como um potente imunossupressor, que 



 

 

posteriormente foi aprovado pela agência de regulamentação dos Estados Unidos, a 

FDA (Food and Drug Administration) para esse uso e também para o tratamento de 

doenças autoimunes [5]. Hoje, a rapamicina rende bilhões de dólares devido as suas 

aplicações na prevenção de rejeição de órgãos transplantados e do uso promissor no 

tratamento de tumores sólidos [6]. Há atualmente na plataforma ClinicalTrials.gov 239 

testes clínicos que visam utilizar a rapamicina no tratamento das mais diversas 

doenças, como doença de Crohn, vários tipos de câncer, doenças vasculares e 

neurológicas, doenças metabólicas e até mesmo aplicações que visam o aumento da 

longevidade  [7].  Fica assim evidente o imenso potencial econômico da rapamicina.  

Apenas no início dos anos 90 os mecanismos de ação da rapamicina 

começaram a ser revelados pelo grupo do professor Stuart L. Schreiber, que 

demonstrou inicialmente que a rapamicina ao se ligar e formar um complexo com 

FKBP12, uma proteína da família das imunofilinas (proteínas que se ligam a 

imunossupressores), inibe vias de crescimento e proliferação celular [8]. Utilizando 

abordagens genéticas e bioquímicas, grupos independentes descobriram em um 

período de dois anos a proteína alvo da ação rapamicina: a mTOR. Inicialmente 

Michael Hall e George P. Livi descobriram dois genes com mutações em leveduras 

que conferiram resistência à ação da rapamicina, que então denominaram de genes 

TOR1 e TOR2 (target of rapamycin, alvo da rapamicina) [9]. Posteriormente, foi 

identificado uma proteína em células de mamíferos que se liga ao complexo FKBP12-

rapamicina. Essa proteína foi purificada, sequenciada  e clonada por David Sabatini, 

Stuart Schreiber e Robert T. Abraham [3,10]. Este último denominou essa proteína de 

TOR de mamíferos (mTOR, mammalian TOR) visto a homologia com a TOR de 

leveduras. Após uma revisão de nomenclatura, o acrônimo mTOR passou a ser 

definido como mechanistic Target Of Rapamycin, ou alvo mecanístico da rapamicina 

[3,11].  

Estudos iniciais já haviam demonstrado que a rapamicina inibe a síntese 

proteica e o crescimento celular por mecanismos envolvidos com a fosforilação da 

proteína ligante do fator de iniciação eucariótico 4E (4E-BP1, eukaryotic translation 

initiation factor 4E-binding protein 1) e da proteína ribossomal S6 quinase (S6K) 

[12,13]. Posteriormente, após a descoberta de mTOR, estudos confirmaram que a 

mTOR é uma serina-treonina quinase que fosforila 4E-BP1 e S6K-1, entre outros 

alvos, e assim promove a síntese proteica e o crescimento celular [14]. Entretanto, 



 

 

como será abordado nos tópicos e capítulos a seguir, a via de sinalização da mTOR 

é envolvida no controle de diversos processos celulares além da síntese proteica. 

mTOR 

 A proteína mTOR (289 kDa) é uma serina/treonina quinase altamente 

conservada pertencente à família das “proteínas relacionadas às fosfatidilinositol 3-

quinases” (família PIKK). Diferentemente de leveduras, os eucariotos superiores têm 

apenas um gene MTOR [15–17]. mTOR é o centro catalítico de dois complexos 

multiproteicos denominados de complexos 1 (mTORC1) e 2 (mTORC2) da mTOR que 

são diferentes em composição, estrutura, ativação, função e sensibilidade à 

rapamicina [18]. Em suma, a ativação de mTOR promove o crescimento e proliferação 

celular [15,19,20], salvo poucas exceções [21]. Esses processos celulares demandam 

energia, lipídeos, proteínas e ácidos nucleicos que são necessários para a síntese de 

novas células e organelas, e, portanto, a ativação de mTOR promove essencialmente 

processos anabólicos, e paralelamente, inibe processos catabólicos, como a autofagia 

e a lipólise (Fig. 1a). 

 

 Composição estrutural de mTORC1 e mTORC2 
 
 Além da quinase mTOR, mTORC1 é composto pela proteína reguladora 

associada com mTOR (RAPTOR, regulatory protein associated with mTOR), proteína 

letal de mamíferos 8 com Sec13 (mLST8, mammalian lethal with Sec13 protein 8) 

e Tti1/Tel2, além de duas subunidades inibitórias acessórias: o substrato da Akt rico 

em prolina de 40 kDa (PRAS40, proline-rich Akt substrate of 40 kDa) e a proteína de 

interação com mTOR que contém o domínio DEP (DEPTOR, DEP domain containing 

mTOR interacting protein). RAPTOR é essencial para a formação estrutural, 

direcionamento, localização subcelular e atividade de mTORC1. Raptor direciona 

mTORC1 ao lisossomo e interage com motivos TOR de alvos de mTORC1 recrutando 

esses substratos ao centro catalítico do complexo [22]. A deleção genética de 

RAPTOR abole a atividade de mTORC1 em diversos tipos celulares [23–25]. Em 

contraste a RAPTOR, mLST8 estabiliza o domínio quinase da mTORC1, mas não é 

essencial à atividade do complexo [26]. Ttil/Tel2 participam na montagem (assembly) 

e estabilização de mTORC1 e mTORC2. PRAS40 inibe RAPTOR, enquanto que 

DEPTOR inibe diretamente a proteína mTOR [27]. O complexo rapamicina-FKBP12 



 

 

inibe parcialmente a atividade de mTORC1 ao ligar-se no domínio de ligação de 

FKBP12 na proteína mTOR [27]. Estudos estruturais demonstraram que mTORC1 e 

mTORC2 existem na forma de homodímeros com duas subunidades por complexo 

adotando um estrutura similar a um romboide (losango) [27] (Figura 1). 

 O núcleo de mTORC2, assim como o de mTORC1, também é formado por 

mTOR, mLST8 e Tti1/Tel2, e por duas proteínas específicas desse complexo, o 

componente proteico de mTOR insensível à rapamicina (RICTOR, rapamycin-

insensitive companion of mTOR) e a proteína de interação com a proteína quinase de 

mamíferos ativada por estresse (mSIN1, mammalian stress-activated Map kinase-

interacting). As proteínas associadas a RICTOR 1 e 2 (PROTOR1 e PROTOR2, 

protein observed with RICTOR 1/2) também fazem parte de mTORC2, mas não são 

essenciais à atividade do complexo (Figura 1). Diferentemente de mTORC1, mLST8 

é essencial à atividade de mTORC2 [26]. RICTOR é um proteína de arcabouço 

(scaffolding) que se liga a mSIN. Por causa da ligação de mTOR com RICTOR e 

mSIN, o sítio de ligação do complexo rapamicina-FKBP12 na proteína mTOR fica 

inacessível pela rapamicina. Portanto, mTORC2 é insensível ao tratamento agudo 

com rapamicina. Surpreendentemente, o tratamento prolongado com rapamicina inibe 

mTORC2, por um mecanismo que envolve o sequestro de proteínas mTOR recém-

sintetizadas antes da formação de mTORC2 [19,28]. O efeito inibitório da rapamicina 

em mTORC2 depende da dose, duração do tratamento e tipo celular envolvido. 

Embora ambos os complexos controlam o metabolismo, crescimento e proliferação 

celular, mTORC2 tem recebido menor atenção e assim aspectos importantes sobre a 

estrutura, regulação e função deste complexo ainda são desconhecidos. Em uma 

busca na base de dados Pubmed, em maio de 2021, encontramos aproximadamente 

8000 trabalhos abordando mTORC1, e 2500 abordando mTORC2. 

   



 

 

 
Figura 1. Composição estrutural e principais funções de mTORC1 e mTORC2. 
Imagem adaptada de [27] 

 
Substratos e ações biológicas de mTORC1  

 
Como mencionado anteriormente, mTORC1 promove a síntese proteica via 

fosforilação de S6K-1 em Tr389 e de 4E-BP1 em diversos resíduos, especialmente 

Tr37/46.  Na ausência de fosforilação, a proteína 4E-BP1 inibe o fator de iniciação da 

tradução (eIF4E). Quando mTORC1 fosforila 4E-BP1, este dissocia-se de eIF4E, 

permitindo o início da tradução do RNAm. Após o início da tradução, ocorre um 

processo de elongação, no qual a S6K1 fosforila e inibe a quinase de eEF2K, que por 

sua vez, deixa de inibir o fator de elongação eEF2 (fator eucariótico de elongação 2) 

[29]. Além disso, mTORC1 também promove a síntese de nucleotídeos necessários 

para a replicação do DNA por ativar vias de síntese de novo de purinas pela ativação 

do fator de transcrição ATF4 e de síntese de pirimidinas dependente de S6K1 [27,30]. 



 

 

S6K1 também promove a síntese de RNA ribossomal ao fosforilar as proteínas UBF 

(upstream binding factor), o fator de iniciação da transcrição 1A (TIF-1A) e o repressor 

da transcrição da polimerase III de RNA MAF-1, que em conjunto, aumentam a 

atividade da polimerase de RNA I e III, e portanto, ativam a transcrição de RNA 

ribossomal [18,27,29] 

Ainda, mTORC1 promove a síntese de novo de ácidos graxos necessária para 

a biogênese de novas membranas, bem como a síntese de triacilglicerol e 

fosfolipídeos, regulando a atividade de dois fatores de transcrição centrais do 

metabolismo lipídico, a proteína 1 de ligação ao elemento regulador de esterol 

(SREBP1, sterol responsive elemento binding protein 1), e o receptor ativador da 

proliferação peroxissomal gama (PPARg) [31]. mTORC1 promove tanto o 

processamento no retículo endoplasmático quanto a translocação ao núcleo de 

SREBPs, aumentando a expressão gênica das enzimas da lipogênese de novo ATP-

citrato liase (ACLY), acetil-CoA carboxilase (ACC) e ácido graxo sintase (FAS). A 

ativação de mTORC1 aumenta também a expressão de genes envolvidos na captação 

e esterificação de ácidos graxos a triacilglicerol por mecanismo que envolve aumento 

na atividade transcricional de PPARg [32]. Os processos moleculares pelos quais 

mTOR controla PPARg são desconhecidos, mas parecem envolver o aumento do 

conteúdo do co-regulador de PPARg C/EBPa [33]. 

Além da síntese de lipídeos, em células em proliferação, mTORC1 aumenta 

também o fluxo de carbono na via glicolítica aumentando assim a disponibilidade de 

precursores para a síntese de fosfolipídeos, nucleotídeos e proteínas. Isso acontece 

pelo aumento da expressão do fator induzível por hipóxia 1a (HIF1a), que por sua 

vez, aumenta a expressão de genes de diversas enzimas da via glicolítica. Ainda, 

mTORC1 estimula a biogênese e respiração mitocondrial por um mecanismo que 

envolve 4E-BP1 e a ativação do complexo de transcrição yin-yang 1 (YY1) associado 

com o co-ativador 1a de PPARg (PGC1-a) [27,34,35]. Por fim, mTORC1 inibe a 

autofagia, um dos principais processos catabólicos celulares, via fosforilação e 

inibição da ULK-1/2 e do fator de transcrição TFEB [30] (Tabela 1). 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1. Substratos de mTORC1 e mTORC2 

Complexo Substrato Funções 

mTORC1 

4E-BP1 
Síntese de proteínas, nucleotídeos e RNA ribossomal 

S6K1 
Lipina-1 Controla a síntese de TAG via SREBP-1 
ULK1 Controle da autofagia 

Grb10 Regulador do feedback negativo no receptor de insulina e 
IGF1 

mTORC2 

PKC Organização do citoesqueleto 
SGK1 Transporte de íons 

AKT/PKB Crescimento, proliferação e sobrevivência celular e 
metabolismo 

ACLY Controle da lipogênese de novo 
 
 

Substratos e ações biológicas de mTORC2 
 

mTORC2 controla, principalmente, a proliferação e sobrevivência celular, por 

fosforilar em motivos hidrofóbicos (HM) e de curvatura (turns) as proteínas da família 

das quinases AGC: a proteína quinase B (Akt ou PKB), quinase regulada por soro e 

glicocorticoide (SGK1) e a proteína quinase C (PKC) [36]. Além da família das ACG, 

mTORC2 fosforila proteínas diretamente envolvidas no metabolismo, dentre elas a 

proteína da lipogênese de novo ACLY que é fosforilada em Ser455 [37] (Tabela 1).  

O primeiro substrato de mTORC2 identificado foi a PKC, que controla o 

remodelamento do citoesqueleto de actina e migração celular [18]. Enquanto que a 

SGK1 ativada por mTORC2 regula o transporte de íons, o volume celular, a absorção 

intestinal de glicose, bem como a proliferação celular e apoptose [18,27] (Figura 2). 

O alvo mais estudado de mTORC2 é a Akt, que devido a sua atividade 

serina/treonina quinase, fosforila diversas proteínas celulares. Os principais alvos 

downstream da Akt são a proteína do complexo da esclerose tuberosa (TSC2) que 

em conjunto com TSC1 atua como um inibidor endógeno de mTORC1; proteínas de 

sobrevivência celular (FoxO1, Bim, Bax), de proliferação celular (p27 Kip, p21), do 

metabolismo (GSK3, AS160, PFKB2), entre outras [9] (Figura 2). Uma das ações 

principais da Akt é o controle da captação de glicose pela translocação do 

transportador de glicose 4 (GLUT-4, glucose transporter) à membrana plasmática 

induzida por insulina via mTORC2-Akt em adipócitos e miócitos [38–40]. 



 

 

Mecanisticamente, mTORC2 fosforila Akt no motivo hidrofóbico no resíduo 

Ser473 [41] e no motivo de curvatura resíduo Thr450 [27]. A fosforilação de Akt em 

Thr450 parece ser importante na determinação da estabilidade do polipeptídeo 

nascente da Akt [27]. A Akt também é fosforilada em Thr308 pela quinase dependente 

de fosfoinositídeo 1 (PDK1, phosphoinositide-dependent protein kinase-1). Fatores de 

crescimento como a insulina e o fator de crescimento semelhante à insulina-I (IGF-1) 

estimulam o recrutamento de PDK1 e mTORC2 à membrana plasmática aumentando 

o conteúdo na membrana de fosfatidilinositol 3,4,5 fosfato (PIP3) que interage com o 

domínio homólogo à pleckstrina (um domínio de ligação com lipídeos) presente na 

proteína mSIN que compõe mTORC2. Esse recrutamento facilita a fosforilação da Akt 

na membrana plasmática. Hipóteses divergem sobre os mecanismos e passos iniciais 

da ativação da Akt por mTORC2 e PDK1 [36,42]. Juntas, as fosforilações em Thr308 

e Ser473, promovem a atividade máxima da Akt [16].  

 

 
Figura 2. Efetores e funções de mTORC2. Figura adaptada de [27]. 

Mecanismos de controle de mTORC2 
 
 Ativação por fatores de crescimento  



 

 

Diferentemente de mTORC1 que pode ser ativada por nutrientes, mTORC2 é 

ativada principalmente em resposta a fatores de crescimento como a insulina e o IGF-

1. A ativação desta via envolve a ativação de receptores com atividade tirosina 

quinase intrínseca, que catalisam a fosforilação do substrato do receptor da insulina 

(IRS) em resíduos de tirosina promovendo a ativação alostérica da fosfatidil-inositol 

3-quinase (PI3K) [19,30]. Esta enzima catalisa a conversão de fosfatidil-inositol 4,5-

bifosfato (PIP2) em fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato (PIP3) na membrana plasmática 

promovendo o recrutamento e fosforilação da Akt pela PDK1 e mTORC2. A Akt então 

ativa mTORC1 pela fosforilação e inibição do complexo TSC1/TSC2, promovendo 

assim acúmulo de Rheb associado ao GTP na membrana lisossomal, que ativa 

mTORC1 alostericamente [19,30]. mTORC1 também pode ser ativada por 

aminoácidos e diidroxiacetona-3-fosfato em situações de disponibilidade energética 

[15,30]. 
Devido a sua importante participação no controle de processos como a 

proliferação e a sobrevivência celular, autofagia, metabolismo, apoptose e função 

mitocondrial, a atividade inadequada na via PI3K-mTORC2-Akt está associada ao 

desenvolvimento de um grande espectro de doenças neurodegenerativas, 

metabólicas, cânceres e no processo de envelhecimento [27,43].  

Diversos mecanismos operam com o objetivo de manter a sinalização na via 

PI3K-mTORC2-Akt-mTORC1 dentro de níveis adequados ao bom funcionamento 

celular. Dentre eles, o supressor tumoral PTEN (Phosphatase and tensin homolog) 

exerce um papel primordial. PTEN é uma fosfatase de lipídeos e proteínas que atua 

em oposição à PI3K catalisando a conversão de PIP3 a PIP2, reduzindo assim a 

atividade na via (Figura 3). Interessantemente, mutações ou modificações 

epigenéticas que reduzem a atividade de PTEN e assim promovem a ativação 

constitutiva da via PI3K-mTORC2-Akt-mTORC1 são comumente encontradas em 

60% dos tumores [44]. 

Um outro importante mecanismo de controle da sinalização na via PI3K-

mTORC2-Akt-mTORC1 envolve uma alça de retroalimentação negativa catalisada 

pelos substratos de mTORC1 S6K-1 e a proteína 10 de ligação ao receptor da insulina 

(Grb10). Quando ativada por fatores de crescimento e/ou aminoácidos, mTORC1 

fosforila e ativa S6K-1 que então fosforila em resíduos de serina e inibe IRS 

bloqueando sua interação com a PI3K ou promovendo sua degradação (Figura 3) [27]. 

Já a Grb10 fosforilada inibe a PI3K por mecanismo que envolve sua ligação com 



 

 

resíduos de tirosina fosforilada devido a presença de domínios SH2 (Src Homology 2) 

em sua estrutura [45,46]. 

 

 

Figura 3. Representação esquemática da via da insulina-PI3K-mTORC2-Akt-
mTORC1. Imagem autoral criada na plataforma Biorender. 
 

 Ativação de mTORC2 independentemente de fatores de 
crescimento 

Além da insulina e IGF-1, mTORC2 também pode ser ativada por agonistas 

adrenérgicos em adipócitos marrons e brancos, principalmente após estímulo agudo 

[47–49]. Esta via parece envolver a ativação de receptores β-adrenérgicos, a 

formação de AMPc via adenilato ciclase, e a ativação da proteína quinase A (PKA) 

que fosforila a proteína mTOR em Ser2481 no complexo 2 da mTOR [47,50]. Alguns 

estudos sugerem que mTORC2 pode estar envolvida na translocação do 

transportador de glicose GLUT-1 e aumento da captação de glicose induzida por 

estímulo adrenérgico em adipócitos marrons [42,49,51,52]. Esta hipótese, entretanto, 

não foi confirmada em outros estudos, inclusive do mesmo grupo de pesquisa [48,53]. 

Desta forma, estudos adicionais são necessários para a determinação do 



 

 

envolvimento de mTORC2 como mediador das ações de agonistas β-adrenérgicos 

em adipócitos marrons e brancos. 

Outras moléculas como o ácido fosfatídico, citocinas pró- e anti-inflamatórias 

(TNFa, IL1 β , IL-4, IL-13, etc), padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) 

como o lipopolissacarídeo (LPS), entre outras, também ativam mTORC2 por 

mecanismos distintos ainda pouco caracterizados [36,54–57]. Finalmente, a proteína 

quinase ativada por AMP (AMPK), que atua como sensor celular de energia, também 

ativa mTORC2 [58]. A AMPK é ativada em situações de demanda energética (redução 

no conteúdo de ATP e aumento no conteúdo de ADP e AMP) e promove processos 

catabólicos, além de inibir processos anabólicos. AMPK ativa mTORC2 por dois 

mecanismos: 1. Inibindo mTORC1 e assim reduzindo o feedback negativo de 

mTORC1-S6K1/Grb10 na via da PI3K-mTORC2; 2. Fosforilando diretamente Rictor e 

mTOR durante o estresse energético [36,58]. Acredita-se que a ativação de mTORC2 

pela AMPK seja uma estratégia de aumento da captação de glicose em situações de 

demanda energética [58]. Entretanto, ainda não se sabe se este mecanismo é ubíquo 

a todas as células do organismo.  

 

mTOR e Tecido Adiposo 
 
 Fatores de crescimento como a insulina e IGF-1 desempenham papel 

importante no controle da função metabólica e endócrina do tecido adiposo por 

mecanismos que podem envolver ou não mTORC2. Nos tópicos abaixo, após uma 

breve introdução à biologia do tecido adiposo, abordaremos os estudos que avaliaram 

o envolvimento de mTORC2 no controle da função deste tecido, bem como seu 

envolvimento no desenvolvimento de doenças metabólicas como a obesidade e a 

resistência à insulina.  

Biologia do tecido adiposo 

Virtualmente, todos os seres vivos armazenam energia na forma de lipídeos, 

mas apenas os vertebrados tem células especializadas em armazenar lipídeos: os 

adipócitos [59]. Humanos adultos podem armazenar de 130 mil a 1 milhão de kcal de 

energia na forma de triacilglicerol nos adipócitos, que são as células principais que 

determinam as funções do tecido adiposo [60]. A visão simplista de que o tecido 

adiposo apenas estoca energia prevaleceu por muito tempo. Embora o primeiro artigo 



 

 

sobre o tecido adiposo data de 1837 [61], somente em 1994 que essa visão mudou 

com a descoberta de que esse tecido secreta proteínas com função endócrina que 

controlam o metabolismo [62]. Hoje, sabemos que o tecido adiposo além de estocar 

energia, também é altamente sensível à insulina e secreta lipídeos [63], exossomos 

[64], citocinas inflamatórias [65–68], hormônios peptídeos [69–72] e miRNA [73–75] 

que atuam de forma autócrina, parácrina e endócrina. O tecido adiposo desempenha 

uma pletora de funções e hoje é reconhecido como um tecido central na determinação 

da homeostase energética e metabólica do organismo, e por consequência, a 

disfunção em algumas de suas funções principais (armazenamento, secreção de 

adipocinas e sensibilidade à insulina) contribui ao desenvolvimento de doenças 

metabólicas como a obesidade e a resistência à insulina [76]. 

O tecido adiposo é um tecido conjuntivo frouxo que pode ser dividido em dois 

tipos principais: o tecido adiposo branco (TAB) e o marrom (TAM). TAB e TAM são 

organizados em vários depósitos pelo corpo todo. O TAB pode ser classificado 

dependendo de sua localização em TAB subcutâneo, quando está presente abaixo da 

pele, e TAB visceral quando está localizado dentro da cavidade peritoneal ao redor 

das vísceras. O padrão de distribuição do TAB subcutâneo e visceral no organismo 

depende de fatores genéticos, hormonais, ambientais, e nutricionais [77]. Evidências 

obtidas nas últimas décadas indicam que a disfunção do TAB visceral está 

diretamente associada com o desenvolvimento de doenças metabólicas [78,79]. Em 

humanos, o acúmulo excessivo de lipídeos no TAB visceral, definido como obesidade 

visceral, é fator de risco para doenças cardiovasculares e mortalidade [80,81]. Os TAB 

e TAM são constituídos de diversos tipos celulares que inclui os adipócitos, células 

endoteliais, células do sistema imune (neutrófilos, macrófagos, linfócitos, entre outras) 

e células-tronco mesenquimais. Em conjunto, essas células determinam o 

funcionamento do tecido adiposo [82]. 

 

 

 

 

Adipócitos 
 

Até recentemente, acreditava-se que mamíferos possuíam apenas dois tipos 

de adipócitos: os brancos, componentes principais do TAB que têm como funções 



 

 

principais armazenar energia na forma de triacilglicerol e secretar adipocinas que 

regulam diversos processos no organismo; e os adipócitos marrons, componentes do 

TAM, cuja principal função é produzir e liberar na forma de calor a energia obtida da 

oxidação de lipídeos e carboidratos, um processo denominado como termogênese 

independente de tremor muscular [83].  

 O processo de formação de adipócitos maduros a partir de células 

mesenquimais multipotentes é denominado de adipogênese. E acontece por três 

principais etapas, o comprometimento da linhagem (commitment), expansão clonal e 

diferenciação terminal [80,82]. A diferenciação terminal de adipócitos é controlada 

pelo receptor ativador da proliferação peroxissomal g (PPARg) e pela proteína de 

ligação ao enhancer CCAAT (C/EBPα, CCAAT/enhancer binding protein), ambos são 

fatores de transcrição que regulam a expressão de genes envolvidos na captação e 

estoque de lipídeos [84]. Deleção ou mutações que inativam PPARg impedem a 

formação de novos adipócitos e induz a morte de adipócitos maduros, conduzindo a 

um quadro de lipodistrofia severa [85]. Os adipócitos se diferenciam a partir de 

diversas células precursoras que estão sendo identificadas por abordagens de 

rastreamento de linhagem. O que sabemos atualmente, é que os adipócitos tem uma 

grande heterogeneidade de precursores, e que a maioria dos adipócitos marrons são 

provenientes de células progenitoras positivas para o fator miogênico 5 (Myf5+), e que 

a maioria dos adipócitos brancos são provenientes de progenitores positivos para a 

proteína fator de crescimento derivado de plaquetas α (PDGFRα+)[77,81]. 

Geralmente, o adipócito branco apresenta diâmetro de 20 a 240 μm, uma única 

gotícula de gordura (unilocular) que desloca o núcleo e outras organelas para a 

periferia da célula e uma baixa densidade mitocondrial, que em conjunto, conferem a 

esse adipócito uma grande capacidade de armazenamento de energia [80,82] e 

reduzida capacidade oxidativa [86,87] (Figura 4). O adipócito marrom, em contraste, 

é pequeno (15-50 μm), tem formato elíptico, apresenta várias gotículas de gordura 

(multilocular), núcleo relativamente centralizado e é rico em mitocôndrias. O adipócito 

marrom, diferentemente do branco, é termogênico. A capacidade termogênica deste 

adipócito é conferida pela presença da proteína desacopladora 1 (UCP-1, uncoupling 

protein -1) na membrana interna mitocondrial que gera calor ao desviar o gradiente 

prótons que seria usado na síntese de adenosina trifosfato (ATP) pela ATP-sintase 

(Figura 4). Esse processo será descrito com mais detalhes a seguir. 



 

 

Nas últimas décadas também foi identificado e caracterizado um terceiro tipo 

de adipócito em mamíferos denominado adipócito bege ou brite (brown-like in white) 

[88,89]. O adipócito bege é encontrado principalmente em depósitos subcutâneos de 

gordura branca misturados com os adipócitos brancos. O adipócito bege, dependendo 

da condição vigente, pode ser unilocular ou multilocular e expressar ou não UCP-1 

(Figura 4) [1]. O processo de recrutamento e aumento do número de adipócitos beges 

ricos em mitocôndrias e UCP-1 nos depósitos de TAB é denominado de browning 

[1,90]. Adipócitos beges podem ser formados a partir de adipócitos brancos maduros 

por um processo denominado de transdiferenciação [91–93] ou pela diferenciação a 

partir de um grupo específico de células mesenquimais progenitoras [94]. É importante 

ressaltar que nos adipócitos beges, diferentemente dos marrons, a maquinaria 

termogênica somente é expressa sob determinados estímulos, sendo os mais comuns 

e estudados a exposição crônica ao frio e os tratamentos com agonistas β-

adrenérgicos ou ligantes de PPARg [1,90] (Figura 4). Recentemente, publicamos uma 

revisão sobre fatores que induzem o browning do tecido adiposo branco e o potencial 

de geração de calor pelos adipócitos beges [1].  

Por fim, em 2014 foi identificado em camundongos fêmeas durante a gravidez 

e lactação um quarto tipo de adipócito denominado de adipócito rosa. Estudos indicam 

que esse adipócito surge na glândula mamária por um processo de transdiferenciação 

de adipócitos brancos maduros. Diferentemente do formato esférico dos adipócitos 

brancos, os adipócitos rosas apresentam projeções do citoplasma que lhe conferem 

características de células epiteliais. Além de várias gotículas de gordura, o adipócito 

rosa também tem a capacidade de produzir e secretar leite. Após o fim da lactação, o 

adipócito rosa se transdiferencia novamente a adipócitos brancos maduros [93,95]. 



 

 

 
Figura 4.  Tipos principais de adipócitos e tecidos adiposos em mamíferos. LD: lipid 

droplet/gotícula de gordura, N: núcleo, M: mitocôndria. Imagem autoral criada na 

plataforma Biorender. 
 

 

Metabolismo de lipídeos em adipócitos 
 

Os ácidos graxos são armazenados em gotículas de gordura nos adipócitos 

brancos, marrons e beges na forma de triacilglicerol (TAG). O TAG é um éster neutro 

que consiste de uma molécula de glicerol esterificada com três moléculas de ácidos 

graxos. Os ácidos graxos armazenados nos adipócitos são em sua maioria 

provenientes da dieta, mas os adipócitos também podem produzir ácidos graxos pelo 



 

 

processo de lipogênese de novo usando como substratos principais a glicose e 

aminoácidos [96]. 

Resumidamente, a síntese de ácidos graxos a partir da glicose envolve a 

conversão desta hexose em piruvato, pela via glicolítica, o qual por sua vez, é 

direcionado à mitocôndria onde é convertido pela piruvato desidrogenase a acetil-

coenzima A (acetil-CoA). O acetil-CoA é condensado com oxaloacetato formando 

citrato, que quando em excesso, é exportado ao citosol, onde é clivado a acetil-CoA 

pela ACLY, e carboxilado a malonil-CoA pela ACC. Em seguida o malonil-CoA é 

convertido pela FAS a palmitato, um ácido graxo de 16 carbonos (C:16). O palmitato 

pode ser elongado e dessaturado formando uma série de lipídeos. A insulina é a 

principal ativadora da lipogênese de novo em adipócitos por mecanismos que 

envolvem: 1- aumento da captação de glicose nos adipócitos e assim oferta de 

carbonos para a síntese de ácidos graxos; e 2. aumento da expressão e atividade das 

enzimas chaves da lipogênese, via ativação dos fatores de transcrição SREBP-1 e  

proteína de ligação ao elemento responsivo a carboidratos (ChREBP, carbohydrate 

responsive element binding protein) [97,98]. 

Os TAGs são sintetizados a partir do glicerol 3-fosfato (G3P) e ácidos graxos. 

Além dos ácidos graxos produzidos pela lipogênese de novo, adipócitos obtém ácidos 

graxos da circulação na forma livre associados a albumina ou a partir da hidrólise no 

endotélio de TAG carreado por quilomícrons ou lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL, very low density lipoprotein) pela enzima lipase lipoproteica (LPL, 

lipoprotein lipase). Os ácidos graxos entram nos adipócitos por difusão ou transporte 

mediado por proteínas como CD36, FATP, FABP e caveolina [99]. No interior dos 

adipócitos, os ácidos graxos são convertidos a acil-CoA pela acil-CoA sintetase (ACS) 

e direcionados à síntese de TAG, fosfolipídeos ou outros lipídeos ou à oxidação 

mitocondrial ou peroxissomal. Já o G3P necessário para a síntese de TAG e 

fosfolipídeos são provenientes da glicólise curta [100], gliceroneogênese [101] e pela 

fosforilação direta do glicerol [102]. Na glicólise curta, a G3P-desidrogenase converte 

a diidroxiacetona-3-fosfato a G3P. Na gliceroneogênese, metabólitos de 3 carbonos 

como aminoácidos glicogênicos e lactato são convertidos a piruvato, que é convertido 

na mitocôndria a oxalacetato pela enzima piruvato carboxilase. O oxalacetato então é 

convertido em malato, deixa a mitocôndria e no citosol é convertido a 

fosfoenolpiruvato, que pela reversão parcial da via glicolítica é convertido a G3P. A 

enzima chave da gliceroneogênese é a fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK). 



 

 

Por fim, outra fonte de geração de G3P é pela gliceroquinase (Gyk) que fosforila o 

glicerol captado da circulação ou reciclado da hidrólise de TAG [103].  

A síntese de TAG inicia-se com a acilação dos carbonos 1 e 2 do G3P pelas 

enzimas glicerol 3-fosfato aciltransferase (GPAT) e 1-acilglicerol 3-fosfato 

aciltransferase (AGPAT), respectivamente, formando o ácido fosfatídico. Na 

sequência, a fosfatase do ácido fosfatídico (PAP1), uma enzima também conhecida 

como lipina, retira o grupamento fosfato do carbono 3 do ácido fosfatídico formando o 

diacilglicerol. Por fim, o diacilglicerol é acilado no carbono 3 pela diacilglicerol 

aciltransferase (DGAT) formando TAG [104,105]. 

Em situações de demanda energética, como no jejum, exercício e exposição 

ao frio [106], o TAG estocado nos adipócitos pode ser hidrolisado a ácidos graxos e 

glicerol, e então liberados para a circulação para servirem como substratos para 

outros tecidos. A hidrólise de TAG em glicerol e ácidos graxos acontece por reações 

enzimáticas sequenciais denominadas em conjunto de lipólise. Inicialmente, o TAG é 

hidrolisado a DAG pela lipase de triacilglicerol do adipócito (ATGL, adipose triglyceride 

lipase), liberando o primeiro ácido graxo e formando diacilglicerol, que é hidrolisado a 

monoacilglicerol (MAG) pela lipase sensível a hormônio (HSL, hormone-sensitive 

lipase), liberando outro ácido graxo e formando monoacilglicerol que é hidrolisado pela 

lipase de monoacilglicerol (MGL) liberando glicerol e o último ácido graxo. Os ácidos 

graxos e glicerol provenientes da lipólise podem ser reesterificados em TAG ou 

liberados para a circulação. A lipólise é estimulada por uma série de hormônios, como 

catecolaminas, peptídeo atrial natriurético e hormônio do crescimento [107,108]. No 

jejum, por exemplo, catecolaminas ativam a lipólise via PKA que então fosforila a HSL 

e a perilipina, uma proteína da membrana das gotículas de gordura, que em conjunto 

aceleram e permitem a hidrólise enzimática de TAG. Em contrapartida, a insulina é o 

principal inibidor da lipólise. A insulina tem ações antilipolíticas ao ativar a 

fosfodiesterase 3B, que por sua vez, reduz a atividade de PKA por reduzir o conteúdo 

intracelular de 3’,5’-adenosina-monofosfato-cíclico (AMPc) [104,108]. 

 

 

 

 

 



 

 

 Metabolismo da glicose em adipócitos 
 

Após a alimentação há o aumento da glicemia que consequentemente estimula 

a secreção de insulina pelo pâncreas. A insulina aumenta de 2 a 10 vezes a captação 

de glicose em adipócitos pela ativação da translocação para a membrana do GLUT-4 

via PI3K-mTORC2-Akt. No estado basal, aproximadamente 99% do GLUT-4 está 

armazenado em vesículas, e após o estímulo pela insulina, o GLUT-4 é translocado à 

membrana plasmática, estimulando a captação de glicose [109]. A insulina também 

estimula a transcrição de RNAm de GLUTs [110]. Após o fim do estímulo pela insulina, 

os GLUTs são rapidamente internalizados, reduzindo assim a captação de glicose 

[111]. Os destinos metabólicos da glicose no adipócito estimulado pela insulina são a 

conversão a glicerol 3P, a via glicolítica com a geração de piruvato e lactato, a síntese 

de ácidos graxos e total oxidação a CO2, ou até mesmo a conversão a glicogênio [99]. 

Aproximadamente 20% da glicose pós-prandial é captada pelos tecidos adiposos, 

desse total, apenas 5% da glicose captada por adipócitos é armazenada como 

glicogênio, enquanto que 50% é armazenada como TAG [112]. Portanto, o tecido 

adiposo tem uma importante participação na manutenção da glicemia que pode ser 

evidenciada em estudos envolvendo a deleção de GLUT-4 [111] ou Rictor/mTORC2 

[113,114] especificamente em adipócitos. Nesses estudos, foi encontrado prejuízo na 

homeostase da glicose, hiperinsulinemia e resistência à insulina no fígado, sugerindo 

uma importante comunicação entre tecido adiposo, fígado e pâncreas. 

 

Termogênese independente de tremor muscular 
 

Mamíferos euterianos (mamíferos placentários) produzem calor quando 

expostos a temperaturas abaixo da termoneutralidade pelos processos de tremor 

muscular (shivering, pequenas contrações musculares descoordenadas, rápidas e 

repetidas) e termogênese independente de tremor muscular nos adipócitos marrons 

e beges. A ativação destes processos está associada ao aumento do gasto energético 

e da demanda energética (alimentação e/ou oxidação de substratos estocados) 

[115,116]. 

Mecanisticamente, a termogênese independente de tremor muscular é 

estimulada principalmente pelo sistema nervoso simpático via inervação direta do 

TAM e TAB [117]. A norepinefrina liberada por neurônios simpáticos ativa o receptor 

β3-adrenérgico (β3-AR) acoplado à proteína Gs estimulatória, conduzindo ao aumento 



 

 

de AMPc e ativação da PKA. A PKA fosforila uma série de proteínas como a HSL e a 

perilipina, promovendo a lipólise. Os ácidos graxos produzidos pela lipólise ativam a 

UCP-1 na mitocôndria que dissipa o gradiente de prótons liberando energia na forma 

de calor. Além da HSL, a PKA também fosforila a p38-MAPK (p38 mitogen-activated 

protein kinase) e proteína de ligação ao elemento de resposta ao AMPc (CREB) 

aumentando a transcrição gênica de UCP-1 [97,116,118]. Concomitantemente com a 

ativação da produção de calor pelo TAM, a ativação adrenérgica também promove um 

aumento na captação e oxidação de glicose e ácidos graxos pelos adipócitos marrons 

e beges (Figura 5).  

 

Figura 5. Via canônica de ativação da termogênese independente de tremor muscular 
em adipócitos marrons e beges. Imagem autoral criada na plataforma Biorender. 

 

A oxidação de glicose e ácidos graxos gera as coenzimas reduzidas flavina 

adenina dinucleotídeo (FADH2) e nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) que 

carregam elétrons que são utilizados pelos complexos mitocondriais para bombear 

prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, criando assim, um 

gradiente de prótons. Este gradiente de prótons mitocondrial, na maioria das células, 

é usado como força motriz para a geração de ATP pela proteína ATP sintase [119]. 

Nos adipócitos marrons e beges, a UCP-1 ativada promove, por mecanismos ainda 



 

 

em debate, o transporte de prótons do espaço intermembranas para a matriz 

mitocondrial. A energia potencial do gradiente de prótons nesse caso é dissipada na 

forma de calor pelo transporte de prótons pela UCP-1, sem a geração de ATP. 

Dizemos, portanto, que a ativação da UCP-1 promove o desacoplamento do gradiente 

de prótons da geração de ATP [116,120,121] (Figura 6). Estudos recentes, indicam 

que na ausência de lipólise intracelular nos adipócitos marrons e beges, a lipólise nos 

adipócitos brancos pode, por mecanismo compensatório gerar os ácidos graxos livres 

que serão captados pelos adipócitos marrons ou beges e então ativar a termogênese 

mediada pela UCP-1 [122,123]. Curiosamente, camundongos com deleção de UCP-

1 conseguem sobreviver ao frio [119], sugerindo a existência de mecanismos 

alternativos não canônicos de geração de calor, como o ciclo fútil de creatina [124], e 

o ciclo de cálcio dependente de ATP mediado pela mediado pela Ca2+-ATPase do 

retículo sarcoplasmático (SERCA)[125,126]. 

 

 
Figura 6. Representação de dissipação do gradiente de prótons (H+) pela UCP-1 em 
adipócitos marrons e beges com geração de calor. Imagem autoral criada na 
plataforma Biorender. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Metabolismo do TAM ativado 

 
O TAM quando ativo pode aumentar a taxa metabólica basal em 

aproximadamente 60% em ratos [127] e até 5% em humanos, o que pode promover 

em um ano a perda de mais de 4 kg de gordura [80]. Esse aumento substancial da 

taxa metabólica basal pela termogênese do TAM é sustentado pelo maior aporte de 

ácidos graxos para o tecido via aumento do clearence de lipídeos circulantes 

transportados por lipoproteínas catalisado pela enzima LPL, bem como, pelo aumento 

do transporte de ácidos graxos via CD36 e FATP1 (Figura 5) [116]. Em paralelo ao 

maior aporte de ácidos graxos circulantes, ocorre também no TAM estimulado o 

aumento da lipogênese de novo. Além dos ácidos graxos, a captação de glicose 

também está substancialmente aumentada no TAM ativado [116]. Durante o frio, há 

aumento do conteúdo dos transportadores de GLUT-1 e GLUT-4 na membrana 

celular. Um estudo prévio sugere que mTORC2 promove a captação de glicose 

induzida por estímulos adrenérgicos por induzir a translocação de GLUT-1 à 

membrana plasmática de adipócitos marrons (Figura 5) [49]. Todos os possíveis 

destinos metabólicos da glicose que incluem a conversão a lactato, oxidação a CO2, 

síntese de glicerol 3-fosfato e ácidos graxos e a formação de agentes redutores 

(NADPH) pela via das pentoses estão aumentados no TAM de animais expostos ao 

frio [47,116]. O aumento de todas essas vias metabólicas sustenta a geração do 

gradiente de prótons mitocondrial necessário na geração de calor pela UCP-1 (Figura 

5-6). 

Em 2009, foi identificado pela técnica de tomografia computadorizada de 

emissão de pósitrons (PET) com fluoro-deoxiglicose associado à tomografia 

computadorizada que humanos adultos saudáveis tem TAM ativo [128], e que a 

massa do TAM em adultos é inversamente relacionada com doenças metabólicas 

[129]. Esses achados quebraram o paradigma de que apenas humanos neonatos tem 

TAM [119]. Visto a capacidade do TAM ativado de utilizar ácidos graxos e glicose, 

diversos estudos [128–133] têm sugerido uma possível utilização da termogênese 

adaptativa como forma de atenuar o ganho de massa corporal, mas também reduzir 

a hipertrigliceridemia e hiperglicemia, sendo essas duas últimas, características de 

dislipidemias e do diabetes, respectivamente. Estes estudos renovaram o interesse 

no estudo do TAM, e sua possível implicação no tratamento de doenças metabólicas.  



 

 

 

Plasticidade e disfunção do tecido adiposo 
 

Os tecidos adiposos são extremamente plásticos alterando sua massa de 

acordo com o balanço energético do organismo [82,93]. Períodos de balanço 

energético negativo como jejum e a restrição calórica reduzem, enquanto períodos de 

balanço energético positivo aumentam a adiposidade. Estas alterações de 

adiposidade ocorrem como resultado de mudanças no diâmetro (hipotrofia/hipertrofia) 

e número de adipócitos (hipoplasia/hiperplasia) do tecido adiposo [82]. Aumento 

excessivo da adiposidade corporal pode levar ao desenvolvimento da obesidade. 

  

A obesidade é uma doença metabólica decorrente do acúmulo exacerbado de 

gordura nos tecidos adiposos. A obesidade é uma doença em crescente expansão 

independente da população, idade, sexo ou classe social [134]. No Brasil, 

aproximadamente 60% da população adulta apresenta sobrepeso (índice de massa 

corpórea [IMC] ≥ 25 kg/m2) e 20% obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2). A obesidade, 

principalmente a visceral, está associada com o desenvolvimento de diversas doenças 

altamente prevalentes como a resistência à insulina e diabetes tipo 2, esteatose 

hepática, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.  

Apesar da divergência sobre a contribuição da deriva genética [135] ou da 

seleção de genes econômicos [136] como possíveis fatores genéticos determinantes 

da predisposição à obesidade, há consenso de que fatores ambientais recentes da 

história humana, como as mudanças no padrão de vida pós-revolução industrial foram 

importantes na aceleração da expansão da obesidade. Basicamente, os fatores 

comportamentais da sociedade moderna que promovem a obesidade são a redução 

do gasto energético decorrentes da migração da vida no campo para a cidade 

associada com trabalhos que demandam pouca atividade, bem como o aumento da 

inatividade física e a maior ingestão de alimentos energicamente densos e altamente 

palatáveis [60,134].  

O gasto energético e o consumo energético são componentes do balanço 

energético. O balanço energético segue as leis da termodinâmica, em que a energia 

não pode ser criada nem destruída, mas pode mudar de uma forma à outra. O balanço 

energético é categorizado em 1. Positivo: em que a ingestão energética é maior que 

o gasto energético, e, portanto, a energia ingerida em excesso é armazenada no 



 

 

organismo, com consequentemente aumentando a massa corporal; 2. Negativo: em 

que o gasto energético é maior que a ingestão energética e, portanto, ocorre redução 

da massa corporal; e 3. Balanço energético estacionário: em que o gasto e ingestão 

energéticos são iguais, e, portanto, a massa corporal mantém-se inalterada ao longo 

do tempo [137,138]. Assim, a obesidade, claramente, como mencionado 

anteriormente, é o resultado de períodos crônicos de balanço energético positivo, que 

conduz ao acúmulo de energia na forma de triacilglicerol majoritariamente no tecido 

adiposo. Em paralelo ao aumento da massa corporal, indivíduos portadores de 

obesidade, curiosamente, também tem em média maior gasto energético do que 

pessoas magras, sugerindo que a ingestão energética é o principal componente do 

balanço energético no desenvolvimento da obesidade [137].  

Além da obesidade há outras patologias do tecido adiposo não diretamente 

associadas ao balanço energético, como é o caso da lipodistrofia, em que há a perda 

e/ou distribuição anormal dos tecidos adiposos, e que é majoritariamente de etiologia 

genética ou farmacológica [139]. Na lipodistrofia, a ineficiência de armazenamento de 

energia nos tecidos adiposos conduz, paradoxalmente, a distúrbios metabólicos como 

resistência insulínica, diabetes e inflamação assim como os encontrados na 

obesidade [140].  

 
 

Participação de mTORC2 na biologia do tecido adiposo 

Diversos estudos avaliaram o envolvimento de mTORC2 no controle do 

metabolismo e atividade secretória do TAM e TAB, principalmente por meio de 

deleção de Rictor em adipócitos via sistema Cre-loxP. Os dois primeiros estudos 

realizaram a deleção de Rictor em adipócitos utilizando aP2/FABP4-Cre em dois 

diferentes backgrounds genéticos. Esses estudos encontraram que camundongos 

com deleção de Rictor apresentavam esteatose hepática e aumento da massa dos 

tecidos magros (fígado, músculos, rins e pâncreas), efeitos que foram creditados ao 

aumento circulante de IGF-1 [114,141]. Diferenças importantes, entretanto, foram 

reportadas pelos grupos em relação ao impacto da deleção de Rictor via aP2/FABP4-

Cre na homeostase da glicose. Enquanto o grupo do Professor Michael Hall encontrou 

que deleção de Rictor aumenta a sensibilidade à insulina e a tolerância à glicose sem 

alterar a captação de glicose basal e estimulada por insulina em adipócitos [113], o 



 

 

grupo do Professor Thurl Harris encontrou que a deleção de Rictor promove 

intolerância à glicose, redução da captação de glicose basal e estimulada por insulina, 

e redução do efeito inibitório da insulina sobre a lipólise no TAB [142]. Importante 

ressaltar que quando estes estudos foram realizados acreditava-se que o promotor 

aP2/FABP4 promovia a expressão de Cre recombinase especificamente em 

adipócitos, o que foi refutado posteriormente por diversos estudos que mostraram que 

esse promotor é ativo em vários tipos celulares como neurônios, células endoteliais, 

miócitos, entre outros [143–145].   

 Utilizando o promotor da adiponectina para expressar a Cre recombinase, que 

é específico de adipócitos, o grupo do Professor Guertin demonstrou que 

camundongos com deleção de Rictor nessas células alimentados com dieta padrão 

(chow) são hiperinsulinêmicos e resistentes à insulina, mas não apresentam 

alterações de adiposidade apesar de reduzida lipogênese de novo no TAB [146]. 

Também demonstraram que adipócitos brancos primários com deleção de Rictor tem 

menor captação de glicose basal e estimulada por insulina, o que in vivo é associada 

a menor conteúdo de RNAm de GLUT-4 no TAB, além de maior lipólise basal, mas 

sem alteração na lipólise estimulada por isoproterenol [146]. Nesse mesmo estudo, os 

camundongos foram desafiados com dieta rica em gordura. A deleção de Rictor em 

adipócitos reduziu os ganhos de massa corporal e adiposa, mas exacerbou a 

resistência à insulina induzida pela dieta [146]. Em outro estudo do mesmo 

grupo, camundongos com deleção de Rictor em adipócitos foram infectados com M. 

tuberculosis, o agente causador da tuberculose. Nesse estudo, foi encontrado que a 

deleção de Rictor em adipócitos reduz a inflamação e conteúdo de macrófagos, 

monócitos, células dendríticas e células T no TAB, além de reduzir a expressão de 

RNAm fator de necrose tumoral α (TNF-α). Em oposição a estes achados, o grupo do 

Professor Michael Hall demonstrou que camundongos com deleção de Rictor em 

adipócitos também via adiponectina-Cre apresentam elevada inflamação do tecido 

adiposo epididimal caracterizada pelo acúmulo de macrófagos pró-inflamatórios M1 e 

aumento de TNF-α após ingestão de dieta rica em gordura [65]. Estudo do nosso 

grupo usando os mesmos camundongos alimentados com dieta hiperlipídica, 

entretanto, não confirmou estes achados [147]. 

Alguns estudos também investigaram a participação de Rictor no tecido 

adiposo marrom e termogênese. Camundongos com deleção de Rictor em células 

que expressam Myf5+ (miócitos e adipócitos marrons, principalmente) tem redução da 



 

 

massa do TAM e aumento da expressão de UCP-1 e da capacidade oxidativa, 

sugerindo que a inibição de mTORC2 estimula a termogênese do TAM após 

exposição ao frio [148]. Posteriormente, foi demonstrado que a deleção de  

Rictor/mTORC2 em células que expressam UCP-1 (UCP-1-Cre) aumenta  a 

expressão de UCP-1, a termogênese e o catabolismo lipídico por mecanismos 

independentes da Akt, envolvendo o eixo SIRT6-FoxO1 [53]. Em oposição a estes 

dados, camundongos com deleção de Rictor via aP2-Cre, apresentaram hipotermia 

severa e reduzida captação de glicose no TAM após exposição aguda ao frio, efeitos 

que foram atribuídos à reduzida atividade da Akt e hexoquinase 2 [40].  

Como pode ser evidenciado pelos estudos detalhados acima existem diversas 

controvérsias sobre o verdadeiro papel biológico de mTORC2 no controle do 

metabolismo, captação de glicose e função dos adipócitos brancos, marrons e beges. 

Desta forma, na presente tese de doutorado, utilizando o modelo de deleção de Rictor 

via adiponectina-Cre, nós investigamos o envolvimento de mTORC2 em adipócitos 

como possível mediador do aumento na capacidade termogênica, captação de glicose 

no tecido adiposo e melhora na homeostase da glicose induzidos pela aclimatação ao 

frio por 14 dias (Capítulo II), tratamento com o agonista de PPARg pioglitazona 

(Capítulo III), e ingestão de dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos ômega 3 (Capítulo 

IV).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Considerações Finais 
 

 

Nesta tese estudamos a participação de Rictor/mTORC2 em adipócitos na 

termogênese adaptativa, obesidade induzida por dieta e nas ações da pioglitazona e 

óleo de peixe, com o objetivo de avaliar o metabolismo energético, glicídico e lipídico. 

Em conjunto, nossos dados expandem o conhecimento da participação de mTORC2 

no controle do metabolismo e demonstram a importância desse complexo na 

expansão dos tecidos adiposos e na sensibilidade à insulina. 

 

 

Conclusões 
 

- Camundongos com deleção de Rictor em adipócitos tem reduzido conteúdo 
total de UCP-1 no tecido adiposo marrom e inguinal, o que conduz à redução 
da capacidade termogênica e aumento compensatório de tremor muscular 
após aclimatação ao frio; 
 

- Rictor/mTORC2 em adipócitos é necessário para a captação de glicose no 
tecido adiposo marrom estimulada pela pioglitazona, mas não pelo frio; 
 

- Camundongos com deleção de Rictor em adipócitos são resistentes à insulina 
quando aclimatados ao frio ou alimentados com dieta hiperlipídica rica em 
ácidos graxos provenientes da banha de porco ou do óleo de peixe, mas são 
tolerantes à glicose; 
 

- Camundongos com deleção de Rictor em adipócitos são parcialmente 
protegidos do ganho de massa corporal e apresentam redução da adiposidade 
quando alimentados com dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos provenientes 
da banha de porco; 
 

- Rictor/mTORC2 em adipócitos é essencial para a expansão do tecido adiposo 
marrom induzida pelo frio, dieta hiperlipídica e pioglitazona, por diferentes 
mecanismos que envolvem a proliferação celular, menor lipogênese de novo e 
maior lipólise; 
 

- Camundongos com deleção de Rictor em adipócitos desenvolvem esteatose 
hepática, a qual é exacerbada pela pioglitazona, mas inibida pela dieta 
hiperlipídica rica em óleo de peixe. 
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