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RESUMO 

 

Castro NC. A gliceroneogênese e o metabolismo do lactato se modificam com 
o jejum e apresentam diferentes características de acordo com a localização 
do depósito adiposo. [tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2016  

 

Com a redução de nutrientes durante o jejum, ocorre intensa 

mobilização de ácidos graxos (AG) do adipócito. A intensidade com este 

processo é executada parece ser altamente controlada, pois evita que haja 

excesso de AG circulante que pode resultar em prejuízos metabólicos e 

propiciar o aparecimento de condições patológicas. Assim, para evitar lipólise 

excessiva, o excedente de AG pode e é re-esterificado ao glicerol-fosfato para 

o que a Gliceroneogênese torna-se indispensável. Nesta via metabólica, 

especialmente em condições de jejum, o lactato se constitui em um substrato 

fisiológico importante. Este trabalho procurou averiguar esta hipótese e sua 

importância no jejum e no estado alimentado. Metodologia. Ratos machos 

Wistar foram divididos em dois grupos, Alimentado (Al) e Jejum (J) e adipócitos 

dos coxins subcutâneo (SC) e visceral retroperitoneal (RP) foram submetidos a 

testes biológicos e estudos moleculares. Nos testes de Incorporação de [14C]-

Acido Lático em Glicerol e de captação de [14C]-Ácido Lático, adipócitos de 

animais alimentados (J) apresentaram menor capacidade funcional (Al > J; 

*p<0.05 [N=8]). Nestes testes, a presença de glicose (1 ou 4 mM) no meio foi 

fundamental para a exacerbação das respostas celulares e a insulina (10 nM) 

intensificou ainda mais as respostas biológicas em ambos os tecidos. Contudo, 

a resposta biológica verificada não se acompanhou de alteração na expressão 

do transportador de monocarboxilatos 1 (MCT1) e da enzima fosfoenol 

piruvato carboxiquinase (PEPCK) no grupo Al em relação ao J. Concluímos 

que o jejum promove redução da gliceroneogênese e da captação de ácido 

lático no tecido adiposo sem, contudo alterar a expressão da PEPCK ou de 

MCT1. Tanto glicose como insulina são potencializadores da 

Gliceroneogênese no tecido adiposo.  

Palavras-Chave: Jejum. Adipócito. Tecido Adiposo. Lipogênese. 

Gliceroneogênese. Lactato  

 



ABSTRACT 

 

Castro NC. The glyeroneogenesis and the metabolism of lactate modify with 
fasting and presentes different characteristics according to the location of fato 
depot. [Ph.D. (Human Phisiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2016. 
 
 

As nutrient support declines during fasting, intensive fatty acid (FA) 

mobilization takes place in the adipocyte. How intense this process is 

performed seems to be a well controlled phenomenon that avoids the 

excessive presence of fatty acids in blood which could lead to severe metabolic 

damage and allow the development of pathologic conditions. Therefore, to 

keep away from an excessive lipolysis, the surplus of fatty acids released can 

and is re-esterified to glycerol-phosphate to which glyceroneogenesis becomes 

indispensable. In this metabolic pathway, especially during fasting, lactate 

becomes an important substrate. This study aimed to assess this hypothesis 

and to check its relevance in fed and fasted states. Methodology. Male adult 

Wistar rats were divided into two groups: Fed (Al) and Fasted (J) and 

adipocytes from fat pad subcutaneous (SC) and visceral retroperitoneal (RP) 

were subjected to biological assays and molecular studies. In the tests of [14C]-

Latic Acid Incorporation into Glycerol and of lactic-acid uptake, adipocytes from 

fasted animals showed reduced functional capacity (Al> J; * p <0.05; [N = 8]). 

In these tests, the presence of glucose (1 or 4 mM) was fundamental to 

exacerbate cellular responses and insulin (10 nM) intensified them in both 

tissues. However, these biological responses were not accompanied by similar 

alterations in the protein expressions of monocarboxylate transporter 1 (MCT1) 

and of the enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase (PEPCK). No 

differences were observed between Al and J. We concluded that feeding 

promotes increased glyceroneogenesis and lactic acid uptake although without 

affecting PEPCK and MCT1 protein expressions. Both glucose and insulin were 

potentiators of glyceroneogenesis.  

Keywords: Fasting. Adipocyte. Adipose Tissue. Lipogenesis. 

Glyceroneogenesis. Lactate. 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O tecido adiposo (TA) constitui-se no mais amplo depósito de material 

energético com ampla e difusa distribuição pelo organismo e não possui forma 

definida. Embora em seu bojo contenha diversos espécimes celulares, o seu 

elemento parenquimal mais predominante é o adipócito que possui forma 

aproximadamente esférica, quando completamente isolado, e diâmetro variável 

(entre 20 e 200 µm, em humanos). Seu citoplasma tem como característica 

fundamental a presença de um vacúolo lipídico único que ocupa a porção central 

da célula rebatendo todas as demais organelas (núcleo, mitocôndrias, retículos 

endoplasmáticos, etc.) mais a porção aquosa citoplasmática para a periferia. O 

vacúolo gorduroso compreende aproximadamente 90% da massa celular. (Cinti., 

2005) 

A sua ampla distribuição atinge desde regiões mais superficiais, como a 

subcutânea, sob a extensão da pele, a regiões mais profundas, conectando-se a 

vísceras e músculos. O tecido adiposo visceral, localizado dentro da cavidade 

abdominal, forma inúmeros aglomerados, como o visceral omental, conectado ao 

estômago e pâncreas; o mesentérico, conectado ao intestino; o perirrenal, ligado 

aos rins; o periepididimal, ligado ao epidídimo e o retroperitoneal localizado na 

parede posterior da cavidade abdominal, entre outros depósitos (Bouchard et al., 

1993;  Cinti., 2012) 

O volume dos adipócitos do tecido visceral mostra-se maior 

comparativamente ao tecido subcutâneo. Na região visceral, a lipólise é mais 

intensa e mais pronunciada quando sob a ação de agonistas β-adrenérgicos e 

glicocorticóides. No tecido hepático, o produto desta intensa atividade lipolítica 

pode causar nos hepatócitos defeitos como a esteatose não-alcoólica que pode 

gerar disfunções hepáticas graves como a esteato-hepatite, além de causar 

dislipidemias, comuns em indivíduos obesos. No entanto, esta variação 

metabólica entre os tecidos não está bem esclarecida (Dicker et al., 2004). Ainda 

sobre a relação entre o volume celular e metabolismo do adipócito, a 

sensibilidade à insulina e a captação de glicose parecem ser inversamente 

proporcionais ao volume dos adipócitos, estreitando ainda mais a relação entre 

adiposidade visceral e DM2, sendo o aumento da adiposidade visceral um 

preditor de alterações do metabolismo da glicose. 



Os diferentes sítios de localização do tecido adiposo no organismo 

desempenham suas funções de maneiras distintas como também respondem a 

estímulos externos como dietas, exercícios e drogas de formas diferentes. Entre 

as diferenças dos depósitos adiposos, destaca-se o tamanho médio dos 

adipócitos, que pode interferir sobre a sua capacidade metabólica que, não raro, 

agravam as complicações em consequência à obesidade, ao diabetes mellitus e 

à hipertensão arterial (Garaulet et al., 2006). O controle do volume celular pode 

ser secundário à dieta e ao estilo de vida, depende da ação sincronizada de 

hormônios específicos, ou mesmo de características próprias e fatores locais da 

região em que estes adipócitos se encontram (Di Girolamo  et al.,1998) 

Um estudo anterior realizado pelo nosso grupo avaliou o perfil metabólico 

de adipócitos isolados provenientes dos tecidos SC, PE e RP de ratos Wistar. 

Várias diferenças foram observadas entre células provenientes de cada região, 

como diferenças no tamanho médio dos adipócitos, na sua celularidade, nas 

respostas metabólicas em testes biológicos, na expressão de proteínas e na 

atividade enzimática. Em relação ao tamanho celular, adipócitos oriundos da 

gordura retroperitoneal eram, em média, significativamente maiores que os 

periepididimais e estes maiores que os subcutâneos. O tecido RP mostrou maior 

capacidade lipogênica e respondeu mais intensamente nos testes de captação e 

de oxidação de glicose, estimuladas pela insulina. Confrontando-se as respostas 

celulares com o tamanho médio dos adipócitos, independentemente da região 

adiposa de origem, observou-se uma correlação positiva, isto é, células maiores 

apresentavam maior capacidade de lipogênese e de oxidação da glicose. 

Entretanto, em relação ao teste de captação de glicose, isto não se verificou. Ao 

contrário, os adipócitos maiores, quando estimulados por insulina, eram menos 

responsivos, havendo, portanto, uma correlação inversa da resposta biológica 

com o tamanho celular (Castro., 2010). 

Além disso, o conceito de que o excesso de adiposidade está associado a 

complicações metabólicas e hemodinâmicas que levam freqüentemente ao 

desenvolvimento de resistência à insulina e de doenças cardiovasculares não é 

recente. 

 A adiposidade abdominal, em particular a adiposidade visceral, composta 

de adipócitos predominantemente mais volumosos, está intimamente ligada ao 

desenvolvimento de resistência à insulina, hipertensão e dislipidemias. Em 



situações em que há expressivo acúmulo de tecido adiposo visceral e, 

juntamente com o aumento da produção de adipocinas, ocorre em paralelo, 

associação deste tecido com o surgimento e agravamento de resistência à 

insulina, DM2, hipertensão e dislipidemias (Giorgino et al., 2005). Jernas (2006) 

mostrou que adipócitos do mesmo tecido, isolados e separados em células 

maiores e menores, apresentaram diferenças entre si na expressão de diversos 

genes. Como foi o caso de alguns marcadores inflamatórios associados à 

obesidade e DM2 e o transporte reverso do colesterol. Estas proteínas mostraram 

expressão mais intensa em células hipertrofiadas que em células menores de um 

mesmo tecido, comprovando que o volume celular, por si só, pode modular a 

funcionalidade do adipócito.  

Em indivíduos eutróficos, o tecido adiposo branco representa 

aproximadamente 20% do peso corporal total e pode ser considerado, no seu 

conjunto, como um dos maiores órgãos do organismo. Quanto ao consumo de 

oxigênio, possui capacidade limitada. De acordo com estudos, sua produção de 

energia parece não ultrapassar 5% do total do gasto energético do organismo. 

Por esta razão, foi por muito tempo considerado um tecido dotado de pouca 

atividade metabólica tendo alguma importância como um tecido protetor contra 

agressões mecânicas ou com capacidade isolante térmica. No entanto, nas 

últimas décadas, avanços importantes surgiram revelando que este tecido possui 

profundo envolvimento no controle metabólico global, principalmente em relação 

aos carboidratos e lipídios, além de atuar como tecido capaz de armazenar 

grande quantidade de energia em forma de triacilgliceróis (TAG) (composto 

estruturalmente formado por três moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol, 

unidas por ligações ésteres) no vacúolo lipídico dos adipócitos. (Fonseca-Alaniz 

et al., 2006) 

A distribuição difusa da massa adiposa permite que o TA exerça controle 

metabólico, mediante sinais endócrinos e parácrinos, influenciando diversos 

territórios do organismo, como: cérebro, músculo, fígado, pâncreas, e outros 

(Bouchard et al.,1993). Como um órgão endócrino, o tecido adiposo possui 

capacidade de sintetizar e secretar hormônios e citocinas (também denominados 

adipocinas). 

A leptina, por exemplo, um hormônio peptídico com peso molecular de 

aproximadamente 16 kDa, sintetizado e secretado principalmente pelo TA, foi 



descoberto em 1994 e contribuiu de forma significativa para que o TA fosse 

reconhecido como um órgão endócrino e não mais somente como um tecido cuja 

função restringia-se a armazenar ou fornecer energia. Seus receptores são 

encontrados em diversas regiões do cérebro, particularmente no hipotálamo, e 

em regiões extra cerebrais como placenta, gônadas e tecido adiposo 

principalmente. Por ser sintetizada em adipócitos, a leptina guarda relação 

positiva com a massa de gordura corporal. Além disso, tem, como reguladores, 

hormônios que atuam no metabolismo energético, como a insulina e 

glicocorticoides. O fator de transcrição C/EBP-α (CCAAT/enhancer binding 

protein α), regulado pela insulina é fundamental para a total atividade do promotor 

de leptina, (Czeq et al., 2013). Sendo assim, a insulina parece aumentar o teor de 

mRNA da leptina, ao passo que a leptina pode reduzir tanto a secreção de 

insulina pelas ilhotas pancreáticas quanto seu efeito estimulante sobre a 

captação de glicose em tecidos diversos. No período pós-prandial, onde há oferta 

de nutrientes, ocorre aumento dos níveis de leptina. No sistema nervoso central, 

mais precisamente no núcleo arqueado do hipotálamo, a leptina parece reduzir a 

síntese de Neuropeptídeo Y (NPY), conhecido pela sua participação no controle 

entre fome/saciedade e termogênese. O NPY possui capacidade de estimular o 

consumo alimentar ao mesmo tempo em que reduz o gasto energético, além de 

elevar os níveis de insulina e glicocorticoides no plasma (Lawson et al., 2011). 

Em situações de privação da alimentação, e consequente redução dos níveis de 

leptina, fatores ligados à estimulação do apetite são novamente ativados 

(Donato., 2006). Os níveis de leptina estão sendo relacionados não só a massa 

adiposa mas também quanto ao volume dos adipócitos, além de ser apontada 

como um sinalizador do estoque de energia (em forma de triacilglicerol) do 

organismo, e um fator fundamental no controle das reservas lipídicas do adipócito 

(Fonseca-Alaniz et al, 2006; Reidy et al.,2002). 

Do ponto de vista estritamente metabólico, as principais ações que o 

tecido adiposo executa são a lipólise e a lipogênese, controladas principalmente 

por vias neuroendócrinas (Vázquez-Vela., 2008). A lipólise, caracterizada pela 

hidrólise dos TAG da gota lipídica, é intensificada em situações em que há 

redução da ingestão de alimentar, como no jejum, ou quando há maior gasto 

energético, como no exercício físico. Nestas condições, os AG são liberados na 

corrente sanguínea para serem utilizados como energia em diversos tecidos 



periféricos. Durante o processo lipolítico, também ocorre a re-esterificação de 

parte dos ácidos graxos hidrolisados antes mesmo de serem liberados na 

corrente sanguínea, sendo novamente re-incorporados em TAG nos adipócitos, 

processo conhecido como re-esterificação de ácidos graxos (Jensen et al., 2001; 

Weber et al., 2012). Esta reciclagem pode depender da viabilidade de glicerol-3-

fosfato (G3P). Em contraste, no período pós-prandial a oferta de nutrientes e 

carboidratos privilegia a lipogênese, ou seja, a síntese e armazenamento de TAG 

na gota lipídica dos adipócitos. O armazenamento de lipídeos e sua incorporação 

em TAG dependem, entre outros fatores, da captação de ácidos graxos de TAGs, 

contidos em quilomícrons, provenientes da dieta, cuja hidrólise envolve a enzima 

lipase de lipoproteínas (LPL), e o transporte dos ácidos graxos livres através da 

FATP/CD36 para o citoplasma do adipócito (Ali et al., 2011). Neste processo, 

reações bioquímicas em sequência têm início e resultam na esterificação de 

ácidos graxos (AG) ao glicerol-3-fosfato, para a reconstituição do TAG e 

armazenamento na gota lipídica do adipócito (Forest et al., 2003; Frasson et al., 

2012). Além desta via, outros fatores moleculares ligados à lipogênese parecem 

ser regulados principalmente, através da ação da insulina (Czeq et al., 2013) 

A insulina é um hormônio anabólico secretado pelas células β das ilhotas 

pancreáticas, principalmente no período pós-prandial, momento em que há oferta 

carboidratos e aminoácidos, e é essencial para a manutenção da homeostase 

glicídica do organismo. A sinalização da insulina começa com sua ligação ao seu 

receptor específico de membrana (IR). O receptor de insulina é uma tirosina 

quinase que se autofosforila e catalisa a fosforilação de proteínas intracelulares 

desencadeando uma sequência de reações que resultam tanto na translocação 

do transportador de glicose (GLUT 4) para a membrana citoplasmática, o que 

aumenta a captação da glicose, quanto no estímulo para a lipogênese. (Palou et 

al., 2010; Zanquetta et al., 2006). Outro fator relevante com relação a lipogênese 

é a capacidade da insulina em estimular a Proteína Transportadora de Ácidos 

Graxos 1 (FATP1) e Lipase de Lipoproteínas (LPL) (Wu et al., 2006). Estas 

proteínas têm atividade ligada a captação de AG do meio extracelular para o 

interior do adipócito. Neste ambiente, estes AG são esterificados para a síntese 

do TAG e armazenamento na gotícula lipídica da célula (Ali et al., 2011; Wan et 

al., 2013). 



Há evidencias de que a alimentação e a insulina participem da regulação 

da lipogênese através do aumento da atividade e da expressão gênica de fatores 

de transcrição, como o Sterol Regulatory Element-Binding Protein 1c (SREBP 1c) 

e Carbohydrate-Responsive Element-Binding Protein (ChREBP), que estimulam 

expressão de genes de proteínas envolvidas na síntese de ácidos graxos, como a 

como a Acetil CoA carboxilase (ACC) e a Ácido graxo sintase (FAS) (Herman et 

al., 2012; Im et al., 2006; Kim et al., 1996).  Através da lipogênese, o TA 

armazena o excesso de energia e isto leva à hipertrofia do adipócito, ou mesmo à 

hiperplasia, aumentando o número de células no tecido. Assim, esta expansão do 

adipócito e do TA possibilitam o estoque de grande quantidade de energia além 

de proteger outros tecidos viscerais de acúmulos ectópicos de gordura e, 

consequentemente, da sua toxicidade (Eichmann et al., 2012). 

Com relação à lipogênese e síntese de AG, o TA depende da atividade de 

enzimas induzidas pela insulina, como a ACC e a FAS (Kovacs et al., 2006; 

Vázquez-Vela et al., 2008). A ACC é uma proteína citosólica, que atua no início 

da via lipogênica e catalisa a reação irreversível de carboxilação de uma 

molécula de Acetil-CoA a Malonil-CoA, sendo este indispensável para a síntese 

de ácidos graxos. Já a FAS, é responsável por catalisar o último passo da 

lipogênese, a conversão de Acetil-CoA e Malonil-CoA à ácidos graxos saturados, 

como o ácido palmítico, por exemplo (Ameer et al., 2014). 

A via de síntese de AG à partir de substratos não lipídicos (carboidratos e 

aminoácidos), é chamada de lipogênese de novo (DNL). Estudos bioquímicos 

postulam que esta via envolve, entre outros fatores, uma cadeia de reações que 

se inicia pela formação de acetil-CoA; neste passo, a enzima (ATP citrato liase) 

ACL exerce papel limitante, já que catalisa a reação que reduz Citrato à acetil-

CoA. Em seguida, o acetil-CoA formado, serve de substrato para a enzima da 

ACC, consequentemente, resultando na formação de malonil-CoA e síntese de 

AG (Kovacs et al., 2006) 

Como já foi citado anteriormente, no interior do adipócito, 3 moléculas de 

AG devem ser esterificadas em uma molécula de glicerol-3-fosfato (glicerol-3-P), 

para que o TAG seja formado e estocado na gota lipídica. Por isso, a síntese de 

glicerol-3-P torna-se imprescindível. Neste processo, os carboidratos são 

considerados a maior fonte de carbonos para sua síntese. Para a geração de 

G3P, ocorre a conversão de di-hidroxi-acetona fosfato (intermediário da via 



glicolítica) a glicerol-3-P, reação esta catalisada pela enzima glicerol-3-P 

desidrogenase. Além desta via, existe a que utiliza a enzima gliceroquinase 

(Gyk). Esta última, fosforila diretamente o glicerol a glicerol-3-P, entretanto, esta 

enzima parece não possuir atividade significativamente alta no TA (Frasson et al., 

2012; Hanson et al., 2003). 

 Além das vias supracitadas, outra via de síntese conhecida é a 

Gliceroneogênese. Esta via é caracterizada pela a síntese de novo de glicerol-3-P 

a partir de precursores diferentes de glicose e glicerol, como piruvato, lactato e 

alanina e tem sido apontada como uma via de atividade significativa no TA (Nye., 

2008). Com relação ao substrato lactato utilizado na Gliceroneogênese, isto é 

possível graças à sua captação pelo adipócito do meio extracelular, o que ocorre 

através de seus transportadores, denominados transportadores de 

monocarboxilatos (MCTs). Estes transportadores constituem uma família de 14 

subtipos, sendo MCT1, MCT2 e MCT4 descritos no tecido adiposo. O MCT1 

parece ser o principal facilitador bidirecional de lactato no TA, enquanto que o 

MCT4 está ligado à liberação do lactato do interior do adipócito para o meio 

extracelular (Hadjuch et al., 2000; Halestrap et al., 2012; Heredia et al., 2009). O 

lactato é formado em diversas células do organismo como produto da glicólise 

anaeróbia em diversos tecidos (particularmente de hemácias, de células 

musculares) e no próprio adipócito (Brooks., 2009). De acordo com Romero 

(2015), a presença da glicose ou frutose em meio de cultura aumenta 

substancialmente a produção de lactato por adipócitos da linhagem 3T3L1. Outro 

estudo conduzido por Muñoz (2010) evidenciou que aproximadamente 70% da 

glicose captada pelo adipócito é convertida em lactato através da glicólise 

anaeróbia. O baixo consumo de oxigênio do TA pode explicar o motivo da 

significativa utilização da glicose nesta via metabólica (van den Borst., 2013). 

Independente da origem do lactato, a enzima lactato desidrogenase o converte 

em piruvato, e a sequência de eventos até a síntese de glicerol-3-P envolve a 

carboxilação do piruvato a oxalacetato, descarboxilação do oxalacetato a 

fosfoenolpiruvato e finalmente a formação de glicerol-3-P. A gliceroneogênese 

envolve também a enzima fosfo-enol-piruvato carboxiquinase (PEPCK), que é 

apontada como a enzima passo-limitante deste processo. Estudos anteriores 

evidenciaram que a deleção genética desta enzima leva a perda drástica de TA 

(Hanson et al., 2003; Muñoz et al., 2010; Oslwang et al., 2002). Além disso, 



diversos estudos apontam o jejum, o exercício físico, dietas restritivas em 

carboidratos e diabetes, como os principais ativadores da gliceroneogênese 

(Botion et al., 1998; Brito et al., 1998). Em paralelo, sua atividade parece ser 

inibida em situações em que há predomínio da ação da insulina, como no período 

pós-prandial (Wan et al., 2013). Entretanto, este aspecto ainda não está 

completamente esclarecido e há pontos controversos na literatura. 

Um estudo in vivo, conduzido por Nye (2008), quantificou a 

gliceroneogênese no tecido adiposo de ratos mantidos com dieta controle 

(standard), ou submetidos ao jejum por 48h ou tratados com dieta lipogênica e 

rica em glicose. A gliceroneogênese foi quantificada pela incorporação de água 

tritiada (3H2O) ou de [U-14C]-glicose em lipídeos. Nos tecidos adiposos epididimal 

e mesentérico dos animais controle, a gliceroneogênese contribuiu com cerca de 

90% da síntese de glicerol de triglicerídeos. Nos animais submetidos ao jejum, a 

gliceroneogênese não foi afetada e a contribuição da glicose como fonte de 

carbono para o glicerol foi insignificante. Já, nos animais submetidos a dieta 

lipogênica, rica em carboidratos, a gliceroneogênese mostrou-se 

quantitativamente mais intensa se comparada ao grupo controle. Entretanto, a 

medida da atividade da PEPCK realizada neste estudo, mostrou-se maior em 

animais privados de alimentação (que apresentaram menor atividade 

gliceroneogênica) quando comparado aos animais submetidos à dieta rica em 

glicose.  

O jejum é uma situação muito comum em animais de diversas espécies e é 

também praticado por seres humanos por razões diversas – como parte de 

tratamentos médicos, objetivos estéticos ou práticas religiosas. (Trepanowski, et 

al., 2010). O jejum de curta duração ocorre habitualmente no intervalo entre as 

refeições ou em períodos de descanso como o sono noturno. Esse processo de 

cessação da ingestão de alimentos também ocorre no decurso de moléstias 

diversas, de causas variadas – infecções, tumores, processos psicopatológicos 

(por exemplo, anorexia nervosa). Nestas condições, o balanço energético 

negativo direciona o metabolismo. Em relação ao tecido adiposo, ajustes 

endócrinos privilegiam a lipólise, com a consequente mobilização de substratos 

energéticos endógenos, sobre a lipogênese (Heber., 2010; Robin et al., 2008; 

Ying-Lee et al., 2006). De acordo com Palou (2008), o aumento de níveis 

circulantes de ácidos graxos não esterificados (NEFA) e o de β-hidroxibutirato, 



iniciam-se após quatro e oito horas de jejum respectivamente. Estas alterações 

indicam que, com o prolongamento do tempo de jejum, a fonte de energia do 

organismo é crescentemente oriunda da mobilização lipídica do tecido adiposo. 

(Eichmann et al, 2012; Palou et al., 2010). 

A insulina plasmática e a expressão de transportadores de glicose GLUT4 

nos adipócitos reduzem-se após 4 e 8 horas de jejum respectivamente, além de 

ocorrer queda dos níveis plasmáticos de leptina (Sánchez., 2009; Sucajtys-Szulc 

et al., 2009). Durante o jejum, a expressão de genes de fatores de transcrição, 

como SREBP1c, Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissomo gama 

(PPARy), e de enzimas como FAS, ACC e GPAT, importantes na lipogênese, são 

rapidamente reduzidas (Palou et al., 2008, 2010; Trepanowski et al., 2010). Assim 

como são conhecidas às diferenças no metabolismo regional dos distintos 

territórios adiposos, a secreção de adipocinas, ao lado de fatores genéticos, 

parecem também diferir entre os depósitos adiposos. (Karastergiou ., 2010; Palou 

et al., 2010; Ying-Lee et al, 2006). 

 A intensidade da mobilização lipídica do adipócito durante a lipólise é 

controlada através da re-esterificação dos AG. Níveis muito elevados de ácidos 

graxos livres na circulação, provenientes de intensa lipólise, seja devido ao 

exercício físico ou durante o jejum prolongado, devem ser controlados. Isso por 

que os AG são transportados em sua maioria pela albumina, que permanece em 

concentrações limitadas na circulação (Vanz et al., 2006). Além disso, o excesso 

de AGL na circulação estão associados a certas condições patológicas, como a 

acidose metabólica, causada por altas concentrações de corpos cetônicos 

produzidos pelo metabolismo de lipídios, além de resistência à insulina e diabetes 

tipo 2 (Cadoudal  et al., 2007). De acordo com Jensen (2001) aproximadamente 

60% dos AG oriundos da lipólise são novamente esterificados para a síntese de 

TG. Este processo é possível graças a síntese de G3P no adipócito, seja através 

gliceroneogênese, pela ação direta da GyK (pouco expressiva no TA) ou a partir 

da glicólise. Para Forest (2003), a gliceroneogenêse parece possuir papel 

importante na homeostase lipídica do organismo (Nye.,2008). 

A gliceroneogênese vem sendo estudada e caracterizada com base em 

trabalhos que utilizam quase que exclusivamente o piruvato como substrato, 

embora o lactato seja o substrato mais fisiológico e provável neste caso devido a 

grande quantidade desta molécula no organismo, uma vez que este é metabólito 



de diversas espécies celulares (Cadoudal et al., 2005). Com relação a algumas 

das diferenças entre ambos os substratos, o KM para a entrada do piruvato no 

adipócito parece estar em torno de 2000 µM e o KM para a atividade da LDH 

utilizando o mesmo substrato em torno de 50-200 µM (Benetti et al., 2000). Em 

contraste, o transporte de lactato através da membrana celular de adipócitos 

isolados não parece ser tampouco saturável. (Hajduch et al., 2000). Sabe-se que 

os níveis sanguíneos de lactato relacionam-se com a atividade glicolítica 

anaeróbia de diversos tecidos do organismo. As hemácias, por exemplo, utilizam 

exclusivamente glicose como substrato energético e através da glicólise 

anaeróbia liberam constantemente lactato na circulação. De maneira similar, a 

produção de lactato acontece com diversos outros tecidos, além do próprio TA. 

(Romero et al., 2015) 

 O aumento do nível sanguíneo de lactato seria responsável pela queda do 

pH e aumento do tamponamento pelo bicarbonato de sódio, cujos produtos finais 

são água e CO2 .As concentrações plasmáticas de lactato são fruto do turnover 

desta molécula (Ellmerer et al., 1998). Estudos realizados com lactato marcado 

demonstram que o lactato produzido no organismo é rapidamente removido do 

sangue e sua concentração tende a permanecer estável, o que mostra a 

importância do controle dos níveis deste substrato (Arraián et al., 2015; Brooks., 

2009; Romero et al., 2015). Com relação a este controle da lactacidemia, o tecido 

adiposo poderia exercer papel tamponador neste processo, já que é capaz de 

utilizar o lactato como substrato, tanto para geração de ATP, quanto para a 

síntese de ácidos graxos e glicerol na gliceroneogênese, contribuindo para a 

redução da carga ácida no plasma. 

Como já foi descrito anteriormente, no período pós-prandial, mecanismos 

envolvidos na glicólise anaeróbia e na lipogênese são ativados. O aumento do 

aporte de nutrientes poderia contribuir para elevar a produção de lactato em 

diversos tecidos. O tecido adiposo teria assim a disposição mais um substrato 

para a geração de glicerol-fosfato necessário para a recomposição dos estoques 

de TAG. Em condições de jejum prolongado, em que a produção de lactato pode 

se acelerar, continua a ocorrer gliceroneogênese cujo propósito seria o de re-

esterificar o excesso de AGL liberados pela lipólise e, com isto, impedir uma 

liberação massiva destes lipídeos, uma vez que a capacidade de transporte 

plasmático destes substratos é limitada. Assim, a gliceroneogênese é um 



processo importante tanto para o período pós-prandial como para o jejum. 

Contudo, não é clara a real contribuição da gliceroneogênese do tecido adiposo 

durante situações de plena oferta de nutrientes (estado alimentado, período pós-

prandial) e de sua carência (jejum). Tampouco se conhece o grau de participação 

de diferentes coxins adiposos (representados por uma gordura superficial, a 

subcutânea, e outra mais profunda, a retroperitoneal) em relação às duas 

condições alimentares – jejum e estado alimentado. Seria o processo de 

gliceroneogênese diferencialmente regulado em cada um destes territórios 

adiposos? 

Para responder a estas questões, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar a Lipogênese a partir de Lactato e Glicose, e a gliceroneogênese a partir 

de Lactato em animais em situações experimentais opostas, como o jejum por 

48h e o estado alimentado, em que grau se dá o controle da atividade das vias 

envolvidas nestes processos no TA e qual a sua intensidade dependendo do 

território adiposo estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Conclusão 

 

Concluímos que o jejum prolongado promove redução da lipogênese e 

gliceroneogênese a partir de ácido lático em relação ao estado alimentado, 

embora não tenhamos observado diferenças estatísticas na expressão de 

proteínas envolvidas na gliceroneogênese. Com relação às diferenças da 

atividade da enzima LDH, parece que alterações metabólicas e/ou 

morfológicas entre os tecidos SC e RP foram determinantes nos resultados 

obtidos. Além disso, a glicose e a insulina mostraram-se importantes 

potencializadores da lipogênese a partir do lactato, desde sua captação até 

sua incorporação em glicerol-3-P em adipócitos isolados tanto de animais 

alimentados quanto submetidos ao jejum por 48h.   

Estes dados trazem informações importantes sobre aspectos do 

metabolismo lipogênico e sobre a gliceroneogênese no jejum e no estado 

alimentado que ainda não haviam sido exploradas, como a atuação das 

gorduras visceral e subcutânea as particularidades destes coxins adiposos no 

metabolismo de lípides, e abrem uma nova área de exploração da contribuição 

sobre o papel do tecido adiposo no metabolismo energético em relação à 

condição alimentar do animal.  
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