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RESUMO 
 

Caminhotto RO. Concentrações fisiológicas de corpos cetônicos não induzem 
browning em adipócitos/tecido adiposo: Estudos in vitro e in vivo [tese 
(Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2018. 
  

Em animais, dietas cetogênicas induzem o browning de tecidos adiposos 
brancos, fenômeno caracterizado pelo de aumento de adipócitos capazes de 
expressar a proteína desacopladora 1 (UCP1) e outros marcadores de gordura 
marrom em meio a gordura branca. Estudo anterior demonstrou que o β-
hidroxibutirato (βHB), principal corpo cetônico, aumenta marcadores do 
processo de browning em adipócitos brancos (in vitro) após 24 horas de 
incubação. No entanto, as doses testadas foram suprafisiológicas (50 mM) ou 
apenas encontradas durante a cetoacidose (25 mM). As dietas cetogênicas 
aumentam a cetonemia em torno de 1-3 mM. O jejum prolongado pode 
aumentá-lo para 4-7 mM. Uma vez que poderia ser provocada in vivo através 
de intervenções dietéticas, estudamos o impacto de concentrações fisiológicas 
de βHB no metabolismo e marcadores de browning em adipócitos brancos / 
tecido adiposo em diferentes modelos: adipócitos isolados de ratos Wistar, 
células 3T3 -L1 e in vivo, através da suplementação de sais de βHB em ratos 
Wistar. Demostramos que o βHB: não induz o aparecimento diferentes 
marcadores de browning (tais como o incremento: da capacidade oxidativa, da 
atividade de citrato sintase e de genes relacionados ao browning) em 
adipócitos isolados após 24 ou 48 horas de tratamento; não exerce efeito 
permissivo no browning induzido por agonismo β-adrenérgico. Além disso, os 
adipócitos 3T3-L1 diferenciados com βHB (4mM) tiveram diminuição de 52% na 
expressão de Ucp1, resultado que foi reproduzido no tecido adiposo inguinal 
subcutâneo de ratos Wistar após a ingestão de sais DL- βHB, onde a 
expressão gênica de Ucp1 foi indetectável. Em conclusão, embora as causas 
de browning do tecido adiposo branco induzido por dietas cetogênicas 
permaneçam inconclusivas, nosso estudo demonstra a incapacidade de, em 
concentrações fisiológicas, os corpos cetônicos serem, por si, responsáveis por 
esse fenômeno. Pelo contrário, em algumas situações, o βHB pode prejudicar a 
expressão da Ucp1. 

Palavras-chave: Adipócitos. β-hidroxibutirato. Ucp1. Mitocôndria. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

Caminhotto RO. Physiological concentrations of ketone bodies do not induce 
browning of white adipocytes/adipose tissue: in vitro and in vivo studies. [PhD 
thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2018. 
 

In animals, ketogenic diets induce browning of white adipose tissue, a 
phenomenon characterized by the increase of adipocytes capable of expressing 
the uncoupling protein 1 (UCP1) and other markers of brown fat in among white 
fat. A previous study demonstrated that β-hydroxybutyrate (βHB), the major 
ketone body, increases markers of the browning process in white adipocytes (in 
vitro) after 24 hours of incubation. However, the doses tested were 
supraphysiological (50 mM) or only found during ketoacidosis (25 mM). 
Ketogenic diets increase ketonemia by about 1-3 mM. Prolonged fasting can 
increase it to 4-7 mM. Since it could be elicited in vivo through dietary 
interventions, we studied the impact of physiological concentrations of βHB on 
metabolism and browning markers on white adipocytes/adipose tissue in 
different models: adipocytes isolated from Wistar rats, 3T3-L1 cells and in vivo, 
through the supplementation of βHB salts in Wistar rats. We demonstrate that 
βHB does not increase any browning markers (such as: oxidative capacity, 
citrate synthase activity, and browning related genes expression) in isolated 
adipocytes after 24 or 48 hours of treatment; does not exert a permissive effect 
on browning induced by β-adrenergic agonism. In addition, 3T3-L1 adipocytes 
differentiated with βHB (4mM) had a 52% decrease in Ucp1 expression, a result 
that was reproduced in the subcutaneous inguinal adipose tissue of Wistar rats 
after ingestion of DL-βHB salts, where Ucp1 expression was undetectable. In 
conclusion, although the causes of browning of white adipose tissue during 
ketogenic diets remain inconclusive, our study demonstrates the inability, in 
physiological concentrations, of ketone bodies themselves to be responsible for 
this phenomenon. In contrast, in some situations, βHB may impair the 
expression of Ucp1. 

Keywords: Adipocytes. β-hydroxybutyrate. Ucp1. Mitochondria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Programação termogênica de adipócitos 

Os tecidos adiposos brancos são importantes reguladores dos níveis de 

energia sistêmicos. Constituídos, sobretudo, de células adiposas, podem 

estocar ou liberar energia na forma de ácidos graxos de acordo com demandas 

sistêmicas, através de controle hormonal. Todavia, suas características de 

tecido ‘armazenador de energia’ podem ser maleavelmente alteradas e tornar 

tecidos adiposos sítios de relativa dissipação energética (Wang et al., 2016; 

Sidossis et al., 2015). 

Duas principais classes de adipócitos são encontradas em mamíferos: 

brancos e marrons. Enquanto aqueles são considerados as unidades 

funcionais do tecido adiposo branco, estes são tipos celulares encontrados 

majoritariamente em tecidos adiposos marrons e possuem grande taxa de 

utilização de substratos energéticos (como glicose e ácidos graxos) para 

produção de calor em resposta a diversos estímulos. A atividade termogênica 

das células adiposas marrons depende, em grande parte, da proteína 

desacopladora 1 (UCP1, do inglês uncoupling protein 1). Quando ativada, a 

UCP1 catalisa um vazamento de prótons através da membrana mitocondrial 

interna, o que desacopla a respiração oxidativa da síntese de ATP; a energia 

derivada da oxidação do substrato é então dissipada como calor. Assim, a 

presença de UCP1 em adipócitos reflete sua a capacidade termogênica. (Wang 

et al., 2016; Fedorenko et al., 2012) 

O fenômeno do aumento do número de adipócitos capazes de expressar 

a UCP1 em meio aos tecidos de gordura branca pôde ser descrito pela 

caracterização de células adiposas específicas chamadas de adipócitos beges. 

Essas células se assemelham, por seu fenótipo, aos outros adipócitos brancos 

e têm baixa expressão de UCP1. No entanto, sob o estímulo apropriado, bem 

como a gordura marrom clássica, os adipócitos beges respondem com alta 

expressão (gênica e proteica) de UCP1, acompanhado de aumento da 

respiração celular, desenvolvendo assim características termogênicas e de 

maior gasto energético (Wu, et al., 2012). Este fenômeno tem sido denominado 



 
 

 

de browning (isto é, o desenvolvimento de características termogênicas, que 

são predominantes no tecido marrom [do inglês, brown]) (Harms & Seale, 2013; 

Wu et al., 2013). Dados sugerem heterogeneidade na origem dessas células 

adiposas, o que pode variar principalmente de acordo com o coxim adiposo 

estudado. Por exemplo: aproximadamente 10% dos adipócitos beges positivos 

para UCP1 na gordura branca subcutânea inguinal são provenientes de 

precursores do músculo liso que expressam Myh11. Por outro lado, um 

subconjunto de adipócitos beges, presentes nos depósitos subcutâneos 

anteriores e tecidos adiposos perigonadais, se origina de células positivas para 

Myf5, (Sanchez-Gurmaches et al., 2012) enquanto a maioria dos adipócitos 

beges da subcutânea inguinal deriva de precursores negativos para Myf5 

(Kajimura, 2015). Tal multiplicidade de origem não é uma característica 

compartilhada entre células beges e marrons, que são, por sua vez, derivadas 

de precursor melhor estabelecido. 

Todavia, apesar da origem mesenquimal distinta, adipócitos marrons e 

beges dividem muitas características bioquímicas e morfológicas. 1) eles 

possuem gotas multiloculares (diferentemente das gotas uniloculares dos 

adipócitos brancos) e inúmeras mitocôndrias. 2) eles expressam genes 

relacionados com programação termogênica como: Ucp1, da já citada UCP1; 

Cidea (do inglês cell death-inducing DFFA-like effector A), de uma proteína 

associada a gotícula lipídica que promove sua fusão e crescimento, processos 

essenciais na diferenciação de novos adipócitos bem como para facilitar a 

hidrólise e a esterificação do triacilglicerol em células metabolicamente ativas 

(Barneda et al., 2015); Ppargc1a, gene da proteína PGC1α (do inglês 

peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1α), um 

coativador transcricional que desempenha um papel central em uma rede 

reguladora que governa a transcrição de genes relacionados à biogênese 

mitocondrial e função respiratória, bem como da programação termogênica 

própria do tecido adiposo marrom e bege (Scarpulla et al., 2010); Prdm16 (do 

inglês PR domain containing 16), um fator de transcrição que regula a 

programação termogênica de ambos tipos de células adiposas. Apesar de ser 

dispensável para o desenvolvimento embrionário do tecido adiposo marrom, é 

necessário para suprimir a expressão de genes próprios de gordura branca 



 
 

 

nesse tecido, permitindo assim o aparecimento do fenótipo termogênico na 

fase pós-natal (Harms et al., 2014). Além de seu papel crítico na determinação 

e manutenção do fenótipo dos adipócitos marrons, o PRDM16 é necessário 

para o browning induzido por estímulos externos do tecido adiposo branco (isto 

é, desenvolvimento de adipócitos bege) (Kajimura, 2015). 3) eles tem a 

capacidade de responder a diversos estímulos termogênicos, como o estímulo 

β-adrenérgico (Wang et al., 2016).  

O principal mecanismo de ativação da programação termogênica e da 

termogênese em adipócitos, o estímulo β-adrenérgico, ocorre quando as 

catecolaminas se ligam aos seus receptores β-adrenérgicos, presentes nas 

membranas das células de gordura, e ativam a enzima amplificadora de sinal 

adenilato ciclase, através de uma proteína G estimulatória (Gs), o que gera 

aumento substancial do segundo mensageiro AMPc (monofosfáto cíclico de 

adenosina). Por sua vez, o AMPc se liga a subunidades reguladoras da PKA 

(proteína quinase A), que, tornando-se ativa, fosforila diversos alvos, incluindo 

a enzima HSL (lipase hormônio sensível) e perilipinas, tendo por efeito a 

hidrólise de triacilglicerol intracelular, processo conhecido como lipólise. A 

liberação de ácidos graxos, particularmente os de cadeia longa, através da 

hidrólise do triacilglicerol, ativa a UCP1 e aumenta seu efeito desacoplador, 

que em situações basais permanece inativo, ativando assim a termogênese 

propriamente dita. Por outro lado, os receptores β-adrenérgicos e a enzima 

PKA também podem ativar uma cascata de proteínas quinases que culminam 

com a ativação da MAP quinase p38 que fosforila reguladores transcricionais 

responsáveis pela biogênese mitocondrial, como o PGC1α, que também 

impulsiona a transcrição do gene Ucp1 (Bordicchia et al., 2012; Cao et al., 

2001), o que aqui denominamos programação termogênica. 

Em modelos animais, admite-se que a ativação do tecido adiposo 

marrom, um dos principais sítios de produção de calor, confere efeitos 

benéficos à adiposidade corporal e à sensibilidade à insulina (Bartelt & Heeren, 

2014). No mesmo sentido, em modelos experimentais, a estimulação do 

aparecimento de adipócitos com características termogênicas em meio de 

coxins adiposos brancos parece estar relacionada aos mesmos efeitos 



 
 

 

metabólicos benéficos da ativação do tecido marrom (Guerra et al., 1998; 

Rachid et al., 2015), embora este último continue a ser aceito como o território 

adiposo mais relevante para a termogênese (Shabalina et al., 2013). Ainda, 

apesar da menor contribuição termogênica quando comparada ao tecido 

marrom, o bloqueio do desenvolvimento do browning em tecidos adiposos 

brancos aumenta a suscetibilidade ao desenvolvimento de disfunções 

metabólicas, como obesidade, intolerância à glicose e inflamação, enquanto 

diminui o gasto de energia e a absorção tecidual de glicose. Por outro lado, o 

transplante de gorduras reconhecidas por serem predispostas ao browning 

(como a gordura subcutânea inguinal) promove benefícios metabólicos 

sistêmicos (Cohen et al., 2014). 

1.2 Corpos cetônicos e browning 

Os corpos cetônicos são pequenas moléculas derivadas do catabolismo 

hepático das gorduras que fornecem energia aos tecidos quando a glicose é 

escassa, como durante o jejum ou o exercício prolongado. Nessas situações, 

quando há depleção do glicogênio nas células hepáticas, os ácidos graxos 

mobilizados dos adipócitos são transportados para o fígado e lá são 

convertidos em corpos cetônicos, que são então distribuídos através da 

circulação sanguínea para tecidos metabolicamente ativos, como músculo ou 

cérebro, onde são metabolizados em acetil-CoA e eventualmente em ATP 

(Newman & Verdin, 2017). 

O termo corpos cetônicos abrange três moléculas geradas durante a 

cetogênese: β-hidroxibutirato (βHB), acetoacetato e acetona. A maior parte dos 

corpos cetônicos está na forma de βHB. Quando a cetogênese é ativada, como 

durante o jejum, os níveis sanguíneos de βHB aumentam muito mais 

rapidamente do que o acetoacetato ou a acetona. Por isso, a mensuração de 

sua concentração é considerada o melhor indicativo de cetonemia (Newman & 

Verdin, 2017). 

Em seres humanos, as concentrações séricas de βHB são normalmente 

baixas (<0.1 mM), mas começam a aumentar significativamente após 12-16 

horas de jejum, alcançando 1-2 mM depois de dois dias de jejum e 6-8 mM em 



 
 

 

jejuns prolongados (no inglês, starvation). Nessas condições, os corpos 

cetônicos são os substratos energéticos mais abundantemente presentes na 

circulação, quando comparado à glicose (5mM) e ácidos graxos (0.7-1.2 mM) 

(Cahill, 2006; Newman & Verdin, 2017). Cabe ressaltar que tais concentrações 

são fisiológicas, isto é, não são normalmente relacionadas ao quadro de 

cetoacidose, como o presente em quadros de diabetes, onde a cetonemia pode 

atingir concentrações sanguíneas de até 25 mM, condição esta que resulta em 

grave acidose metabólica (Veech et al., 2001). A figura 1. ilustra as possíveis 

variações da cetonemia em situações fisiológicas. 

Figura 1. Ilustração das possíveis variações na cetomenia. 
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Outras abordagens utilizadas para elevação da cetonemia são as dietas 

cetogênicas e a suplementação de corpos cetônicos exógenos. As dietas 



 
 

 

cetogênicas são caracterizadas pela extrema restrição de carboidratos e 

aumento de ingestão de gorduras, ao ponto de induzir a cetogênese hepática e 

presença de cetose, isto é, concentrações detectáveis de corpos cetônicos no 

plasma. O aumento da cetonemia induzida por tais dietas tende a se fixar em 

valores fisiológicos, algo entre 0,5 - 3 mM e é geralmente nomeada de ‘cetose 

nutricional’.  Em humanos, dietas cetogênicas possuem variada composição: 

15-26% de proteínas e 69-80% de gorduras, mas sempre com intensa restrição 

de carboidratos (>20g dia, ~5% do consumo calórico total (Yancy et al., 2004; 

Hall et al., 2016). Já em modelos murinos, o percentual de gordura é chega a 

ser maior (~95% do valor calórico total) porque restrições proteicas também 

são necessárias (>5% do valor calórico total) para que se estimule mais 

eficazmente a cetogênese (Kennedy et al., 2007; Bielohudy et al., 2011). Por 

outro lado, a administração de corpos cetônicos exógenos tem sido uma 

alternativa para elevação experimental da cetonemia. Corpos cetônicos na 

forma de ésteres (cetonas associadas a outros substratos precursores de 

cetogênese) e sais minerais são utilizados eficazmente para mimetizar o 

aumento da cetonemia encontrada em situações fisiológicas (Stubbs et al., 

2017). 

Alguns estudos demonstram que dietas cetogênicas induzem à ativação 

da programação termogênica do tecido adiposo marrom e browning da gordura 

branca (Kennedy et al., 2007; Srivastava et al., 2013; Douris et al., 2017). 

Também, em animais, os ésteres de cetonas já foram amplamente estudados e 

os resultados sugerem que talvez a cetose, e não os outros componentes das 

dietas cetogênicas (como a razão de lipídios/carboidratos ingeridos), pode ser 

responsável pelo aumento de UCP1 nos tecidos adiposos, marrom e branco 

(Srivastava et al., 2012). Além disso, camundongos sem receptores β-

adrenérgicos (- β1, β2 e β3) alimentados com dieta cetogênica têm o processo 

de browning preservado, em contraste do ocorrido no tecido marrom que teve 

sua ativação interrompida pela falta de atividade β-adrenérgica do sistema 

nervoso simpático (Douris et al, 2017), o que sugere fortemente que, diferente 

da gordura marrom, fatores circulantes podem ser diretamente responsáveis 

pela indução do browning em gorduras brancas que ocorrem durante as dietas 

cetogênicas.  



 
 

 

De fato, os próprios corpos cetônicos, elementos circulantes mais 

notáveis durante a cetogênese, já foram demonstrados como metabólitos 

ativadores do browning, particularmente o βHB, capaz de diretamente induzir a 

expressão do gene Ucp1 e Cidea em adipócitos cultivados (Carriere et al., 

2014). No entanto, as concentrações testadas de βHB foram suprafisiológicas 

ou encontradas apenas durante a cetoacidose (15 - 50 mM), enquanto os 

efeitos das concentrações fisiológicas permanecem desconhecidos. 

Restrição calórica, dietas cetogênicas, jejum e exercício físico, são 

exemplos de situações em que a cetogênese é ativada e a cetose pode ser 

encontrada sem problemas relacionados à cetoacidose (Meidenbauer et al., 

2014; Cahil, 2006). Por isso, uma vez que o estado de cetose pode ser 

provocado in vivo através de intervenções dietéticas, os efeitos das 

concentrações fisiológicas de corpos cetônicos nos adipócitos são importantes 

conhecimentos ausentes. Por essa razão, estudamos os efeitos de 

concentrações fisiológicas de βHB no metabolismo e marcadores de browning 

em adipócitos brancos e tecidos adiposos, in vitro e in vivo. 
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