
 

 

 

 

AMANDA BARON CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

A PUBERDADE ALTERA A RESPONSIVIDADE À 

INSULINA DO TECIDO ADIPOSO ASSIM COMO SUA 

CAPACIDADE LIPOGÊNICA 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Fisiologia 

Humana do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de 

São Paulo, para a obtenção do 

Título de Doutor em Ciências. 

Área de Concentração: Fisiologia 

Humana 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Bessa 

Lima 

Versão original 

 
 
 
 

São Paulo 
2013 



 

 

 

 

RESUMO 

 

CAMPAÑA, A.B. A puberdade altera a responsividade à insulina do tecido 
adiposo assim como sua capacidade lipogênica. 2013. 90f. Tese (Doutorado 

em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 

O tecido adiposo é essencial para a manutenção da homeostase energética do 
organismo desempenhando importantes funções neste contexto. Além disso, este 
tecido tem uma função essencial para a maturação do eixo hipotálamo-hipófise-
gônadas através da leptina. Esta adipocina desempenha um papel permissivo para 
o amadurecimento deste eixo e, portanto, para a capacitação do indivíduo para a 
vida reprodutiva. Apesar da importância do tecido adiposo para a puberdade, 
pouco se sabe a respeito do processo de formação deste tecido neste período da 
vida.Muitas pesquisas realizadas em humanos têm descrito a presença de 
resistência à insulina no período puberal. Assim, frente à importância do tecido 
adiposo para a puberdade somada à possibilidade de um quadro puberal de 
resistência à insulina, estudamos o metabolismo de glicose no tecido adiposo.O 
objetivo do trabalho foi investigar a resposta do tecido adiposo à ação da insulina 
no período puberal,uma vez que ele é essencial para a puberdade.Foram utilizados 
dois coxins adiposos: um anatomicamente mais relacionado às gônadas e, 
possivelmente, à função reprodutiva, o coxim periepididimal (PE), e outro sem 
relação direta com as gônadas, o coxim subcutâneo (SC).No início do período 
puberal (5ª semana) os animais apresentaram intolerância à glicose. Neste 
período, a capacidade de resposta à insulina sobre a captação de glicose 
apresentou-se normal e, portanto, não houve prejuízo da responsividade aeste 
hormônio nos tecidos adiposos SC e PE. Além disso, houve maior capacidade de 
incorporação de glicose em lipídeos na 5ª e 6ª semanas no coxim SC e na 5ª, 6ª e 
7ª semanas no coxim PE. Assim, na puberdade, paralelamente à intolerância à 
glicose transitória que ocorre nas semanas iniciais, e, portanto, prejuízo da 
utilização da glicose pelos tecidos insulino-dependentes, o tecido adiposo (SC e 
PE) têm sua responsividade normal à insulina e uma melhor capacidade de 
incorporação de glicose em lipídeos o que leva a crer que há um desvio da 
utilização deste substrato energético, a glicose, para a formação do tecido adiposo 
o qual tem um papel permissivo para maturação do eixo reprodutor. A intolerância 
à glicose puberal (5ª semana) parece, então, promover o desvio deste substrato 
energético para o tecido adiposo SC e PE. Além disso, as alterações metabólicas 
puberais do tecido adiposo são mais evidentes no coxim SC do que no PE, ao 
contrário do que se poderia supor em razão da gordura PE ser anatomicamente 
relacionada ao sistema reprodutor. 

 
Palavras‐chave: Tecido Adiposo. Metabolismo de Carboidratos. Puberdade. 

Captação de glicose.Incorporação de Glicose em Lipídeos. Leptina. Intolerância à 
Glicose Puberal. 
 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

CAMPAÑA, A.B. Puberty alters adipose tissue insulin responsiveness and its 
lipogenic capacity.2013. 90 p. Ph. D. thesis (Human Physiology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

The adipose tissue is essential for the energy homeostasis in the body. In addition, 
this tissue is critical to puberty. Leptin, an adipokine, exerts a permissive role to 
hypothalamic-hypophysial-gonadal maturation and, thereby, adipose tissue is 
necessary to pubertal development. Despite its importance to puberty, little is 
known about the process of adipose tissue formation during this period of life. 
Researches have described insulin resistance at pubertal period in humans. The 
adipose tissue importance to puberty added to pubertal insulin resistance described 
in humans lead us to investigate the glucose metabolism in the adipose tissue at 
puberty. So the aim of this work was to investigate how the adipose tissue responds 
to insulin at this period since it is essential at this time. We assessed two distinct fat 
pads: one with an intimate relation with gonads and reproductive function, the 
epididymal fat pad (EP); and other with no direct anatomical relation to gonads, the 
subcutaneous one (SC).  At the beginning of pubertal period (5 weeks of life), the 
rats showed glucose intolerance. In this period, the insulin ability to stimulate 
glucose transport was normal, so there was no impairment of adipose tissue 
responsiveness to insulin in this period of glucose intolerance at both the SC and 
EP fat pads. Furthermore, there was a higher capacity of glucose incorporation into 
lipids at the 5th and 6th weeks in SC fat pad and at the 5th, 6th and 7th weeks in EP 
fat pad. Therefore, at the puberty, despite the temporary glucose intolerance and 
the constraint for glucose utilization by insulin-dependent tissues, the adipose tissue 
had normal insulin responsiveness plus an improved capacity to synthesize lipids 
from glucose which led us to hypothesize that glucose could have been deviated 
towards the adipose tissue in order to allow it to better exert its essential and 
permissive role in the maturation of the hypothalamic-hypophysial-gonadal axis. In 
other words, pubertal glucose intolerance seems to redirect glucose to fat tissues. 
Moreover, adipose tissue metabolic modifications along puberty seemed to affect 
SC more than EP fat, unlike one could suppose due to the intimate relation between 
EP fat pads and gonads. 
 
 
Keywords: Adipose Tissue. Carbohydrate Metabolism. Puberty. Glucose uptake. 
Glucose incorporation into lipids. Leptin. Pubertal Glucose Intolerance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tecido adiposo é essencial para a manutenção da homeostase energética 

do organismo desempenhando importantes funções neste contexto. Sua função 

clássica é armazenar na forma de triacilglicerol o excesso de energia ingerida pelo 

indivíduo e liberar estes ácidos graxos em períodos de escassez de nutrientes 

como o jejum e intervalo entre as refeições. 

Na década de 90, com a descoberta da leptina, compreendeu-se que a ação 

do tecido adiposo sobre o metabolismo é muito mais complexa do que se sabia 

antigamente (AHIMA, 2006; GIMENO; KLAMAN, 2005; KERSHAW; FLIER 2004; 

TRAYHURN; BEATTIE, 2001; WOZNIAK, 2009). O tecido adiposo responde a 

sinais nutricionais, neurais e hormonais e secreta proteínas e peptídeos bioativos, 

as adipocinas, que atuam sobre o comportamento alimentar, a termogênese, a 

imunidade,as funções neuroendócrinas e sobre hormônios essenciais ao 

metabolismo (AHIMA, 2006). 

 A função clássica do tecido adiposo na manutenção energética é 

desempenhada através dos processos de: lipogênese, onde energia é armazenada 

em triacilglicerol; e, lipólise, onde esta fonte de energia é quebrada oferecendo 

substrato energético para os tecidos em períodos de escassez. 

 A síntese de triacilglicerol no tecido adiposo ocorre através de dois 

diferentes processos: esterificação dos ácidos graxos(captados da circulação 

oriundos da dieta ou sintetizados na própria célula)com glicerol-3-fosfato e pela 

geração destea partir da glicose mediante a glicólise anaeróbia, ou de outros 

substratos não glicídicos (lactato, piruvato e aminoácidos) através de 

gliceroneogênese. 

 A esterificação dos ácidos graxos da dieta em triacilglicerol inicia-se com a 

ação da lipase de lipoproteína (LPL) que hidrolisa as lipoproteínas (quilomícrons e 

lipoproteínas de densidade muito baixa [VLDL]) circulantes, liberando os ácidos 

graxos que penetram no adipócito, por difusão facilitada mediante proteínas 

transportadoras,onde se esterificam ao glicerol-3-fosfato (FRAYN, 2003). 

 A primeira etapa da síntese do triacilglicerol é a ativação dos ácidos graxos 

de cadeia longa pela sua ligação com a coenzima A, reação catalisada pela acil-

CoA sintetase[ACS] (COLEMAN; LEWIN; MUOIO, 2000). O glicerol 3-fosfato sofre, 
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então, duas acilações seguidas catalisadas pelas enzimas glicerol 3-fosfato 

aciltransferase (GPAT) e aciltransferase do ácido lisofosfatídico (LPAAT ou 

AGPAT) formando inicialmente ácido lisofosfatídico e depois o ácido fosfatídico que 

é então hidrolisado (enzima fosfadidato fosfohidrolase – PPH1) para formar 

diacilglicerol (DAG). O DAG sofre uma última acilação (enzima diacilglicerol 

aciltransferase, DGAT) para formar o triacilglicerol (TAG) (COLEMAN; LEWIN; 

MUOIO, 2000). 

 A lipogênese de novo (outro mecanismo fornecedor de ácidos graxos) inicia-

se com o transporte do citrato proveniente da mitocôndria para o citosol onde ele é 

clivado pela enzima ATP-citrato liase a oxaloacetato e acetil-CoA (HELLERSTEIN; 

SCHWARZ; NEESE, 1996). O acetil-CoA sofre então a ação da enzima acetil-CoA 

carboxilase (ACC) formando malonil-CoA. A segunda etapa é a conversão de 

acetil-CoA e malonil-CoA a palmitato na presença de NADPH, reação catalisada 

pelo complexo enzimático ácido graxo sintetase (FAS) (WAKIL; STOOPS; JOSHI, 

1983). 

 O NADPH necessário para a biossíntese redutora de ácidos graxos é 

proveniente da via das pentoses-fosfato geradas em dois momentos: oxidação de 

glicose-6-fosfato a 6-fosfoglicono-δ-lactona pela enzima glicose-6-fosfato 

desidrogenase e descarboxilação oxidativa de 6-fosfogliconato a ribulose-5-fosfato 

pela ação da 6-fosfogliconato desidrogenase (BERG; TYMOCZKO; STRYER, 

2004).Além disso, o NADPH pode ser fornecido pela ação da enzima málica na 

formação de piruvato a partir de malato (SUL; WANG, 1998; WISE; BALL, 1964). 

 A lipólise inicia-se pela ativação de adrenoreceptores β na membrana do 

adipócito produzindo aumento de adenosina monofosfato cíclico (AMPc), ativação 

da quinase proteica A (PKA) e, consequentemente, a ativação da enzima lipase 

hormônio sensível(HSL) que se desloca do citosol para a gota lipídica (HOLM, 

2003; SU, 2003).A PKA também fosforila as perilipinas que envolvem a gota 

lipídica promovendo sua translocação para o citoplasma permitindo o acesso das 

lipases à gota lipídica (DUNCAN, 2007). 

 O coativador CGI-58 (Comparative Gene Identification 58) encontra-se 

associado à gota lipídica e perilipinas em situação basal, quando as perilipinas são 

fosforiladas por ação da PKA, o CGI-58 desloca-se para o citosol aonde irá se ligar 

à lipase de triacilglicerol (ATGL) ativando-a (WATT; SPRIET, 2010). A lipase de 
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monoacilglicerol (MGL) é expressa constitutivamente no tecido adiposo 

(LAFONTAN; LANGIN, 2009) e não existem evidências de que a expressão gênica 

de MGL ou sua atividade enzimática sejam reguladas por hormônios ou pelo 

estado energético da célula (LASS, 2011). 

  A ATGL catalisa predominantemente a hidrólise da primeira ligação éster do 

triacilglicerol, apesar desta ligação poder ser hidrolisada também pela HSL 

(JAWORSKI, 2007). O diacilglicerol formado sofre então a ação da HSL formando 

monoacilglicerol o qual é hidrolisado pela MGL (JAWORSKI, 2007). Estas 

hidrólises subsequentes das ligações éster do triacilglicerol liberam os ácidos 

graxos para serem utilizados como substrato energético. 

 A função endócrina do tecido adiposo é desempenhada através da secreção 

de um grande número de adipocinas que incluem citocinas pró-inflamatórias como 

o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina-6 (IL-6); fatores envolvidos no 

controle da pressão sanguínea, como o angiotensinogênio; fatores que promovem 

a angiogênese como fator de crescimento endotelial vascular (VEGF); fatores mais 

diretamente ligados a homeostase glicêmica como a adiponectina e a leptina 

(AHIMA; FLIER, 2000; FONSECA-ALANIZ,2006). É através destes fatores 

secretados que o tecido adiposo desempenha seu importante papel no 

metabolismo energético. 

 A adiponectina está relacionada à homeostase glicêmica e lipídica 

(PAJVANI, 2003). Esta adipocina modula a sensibilidade à insulina (BERG, 2001; 

COMBS, 2002; YAMAUCHI, 2001), reduz a produção hepática de glicose (BERG, 

2001; YAMAUCHI, 2002), estimula a oxidação de ácidos graxos nos músculos 

(FRUEBIS, 2001; YAMAUCHI, 2002) e aumenta o catabolismo de lipídeos, 

reduzindo a quantidade de triglicerídeos no tecido (GUERRE-MILLO, 2008). 

 A leptina age na regulação do gasto energético e da ingestão alimentar, 

assim como no controle do balanço energético de todo o organismo em roedores e 

humanos (HOUSEKNECHT, 1998). A expressão e a secreção de leptina 

correlacionam-se positivamente com a quantidade de tecido adiposo e o tamanho 

do adipócito (HOUSEKNECHT, 1998; JÉQUIER, 2002; MAFFEI, 1995) informando 

o grau de adiposidade corporal para o sistema nervoso central (SCHWARTZ, 2000; 

SPIEGELMAN; FLIER, 2001). 
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 No sistema nervoso central, a leptina inibe a ingestão alimentar agindo no 

hipotálamo (particularmente nos núcleos arqueado e paraventricular) modulando a 

concentração de neuropeptídeo Y, de hormônio estimulador α de melanócito 

(melanocortina,α-MSH), de peptídeo agouti (AgRP) e de transcrito relacionado a 

cocaína e anfetamina (CART) envolvidos no comportamento alimentar (GAO, 

2007). 

 A leptina desempenha sua função de regulação do gasto energético por 

modulação do hormônio liberador de tireotrofina (TRH) (HUO, 2004; NILLNI, 2000) 

e da ativação do sistema nervoso simpático (SNS) (BATES, 2004). 

 Como exemplificado acima pelas funções da adiponectina e leptina, as 

proteínas secretadas pelo tecido adiposo desempenham funções essenciais para a 

manutenção da homeostase energética corporal. Desta forma, qualquer alteração 

na quantidade de tecido adiposo, seja seu excesso ou sua falta, causa importantes 

prejuízos metabólicos decorrentes da deficiência ou excesso das adipocinas 

resultando prejuízo do desempenho da função do tecido adiposo. 

 A obesidade, morbidade resultante do excesso de tecido adiposo, envolve 

aumento da secreção de adipocinas como TNF-α (HOTAMISLIGIL; SHARGILL; 

SPIEGELMAN, 1993; HOTAMISLIGIL, 1995; SETHI; HOTAMISLIGIL, 1999)além 

de outros mediadores do processo inflamatório caracterizando uma ampla resposta 

inflamatória que conjuntamente com stress oxidativo prejudicam a ação da insulina 

(WELLEN; HOTAMISLIGIL, 2005; XU, 2012). Além disso, a alteração da secreção 

normal de adipocinas, como leptina e adiponectina, contribui para a instalação do 

quadro metabólico característico da obesidade (MAURY; BRICHARD, 2010). 

As lipodistrofias, caracterizadas por redução do tecido adiposo, apresentam 

quadro de resistência à insulina com consequente desenvolvimento de diabetes 

tipo 2 (SEIP; TRYGSTAD, 1996). A extensão da perda de tecido adiposo determina 

a gravidade das complicações metabólicas característica das lipodistrofias como 

diabetes mellitus, hipertrigliceridemia e esteatose hepática (GARG, 2011). 

Assim, o quadro clínico consequente de morbidades que apresentam 

excesso ou perda de tecido adiposo ilustra o quão essencial é o funcionamento 

normal deste tecido para metabolismo energético. 

 Além das importantes funções sobre o metabolismo energético, o tecido 

adiposo tem um papel essencial no desenvolvimento do animal, pois tem um papel 
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permissivo sobre a puberdade (APTER, 2003; FAROOQI, 2002; GUEORGUIEV; 

GOTH; KORBONITS, 2001). 

A puberdade é um importante período do desenvolvimento em que ocorrem 

alterações hormonais e modificações na composição corporal que resultam na 

capacitação do indivíduo para a vida reprodutiva. Este evento é marcado pela 

ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas quando ocorre aumento da secreção 

de hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), com consequente aumento da 

secreção dos hormônios luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH). O LH e o 

FSH irão agir sobre as gônadas estimulando a diferenciação das células 

germinativas (ovogênese e espermatogênese) e síntese de esteroides sexuais. 

A atividade do eixo reprodutor é sensível à disponibilidade das reservas 

metabólicas (CUNNINGHAM; CLIFTON; STEINER, 1999). Em ratos (KENNEDY; 

MITRA, 1963) assim como em humanos (FRISCH; REVELLE, 1970), o tamanho e 

peso corporal estão positivamente correlacionados com o início da puberdade 

mostrando-se preponderantes à idade cronológica para a determinação do início da 

puberdade.O balanço e a interação entre as condições metabólicas e os estágios 

de desenvolvimento estão envolvidos na coordenação do início da puberdade e na 

apropriada maturação sexual (ELIAS, 2012). 

Diversos estudos indicam a leptina como responsável por relacionar o 

estado metabólico e a atividade do eixo reprodutor (BRANN, 2002; BUDAK, 

2006;CASABIELL, 2001; GUEORGUIOV; GOTH; KORBONITS, 2001; KIESS; 

BLUM; AUBERT, 1998; WATANOBE; SCHIOTH, 2002;). A leptina, produto do gene 

ob, é um hormônio produzido pelas células adiposas e,como descrito 

anteriormente, o aumento de seus níveis tem sido proposto como um fator 

retroalimentador negativo para o cérebro, produzindo decréscimo da ingestão 

alimentar, aumento do gasto de energia e resistência à obesidade. Somada a esta 

função, que tem sido proposta como primária, a leptina circulante desempenha um 

importante papel sobre o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. 

A leptina é produzida pelo tecido adiposo de forma proporcional à massa 

deste tecido (KLEIN, 1996).Ela apresenta alta correlação com o IMC em roedores e 

humanos, sendo que a perda de peso acarretada pela restrição alimentar produz 

redução da leptina plasmática em camundongos e animais obesos (MAFFEI, 

1995).  
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O quadro presente em camundongos ob/ob com total deficiência de leptina e 

camundongos db/db com mutação no receptor deste hormônio corroboram a 

importância da leptina para o funcionamento normal do eixo reprodutor. A 

deficiência de leptina ou de sua ação acarretam em infertilidade e hipogonadismo 

somado à hiperfagia e à obesidade mórbida. O tratamento crônico com leptina não 

reduz apenas a ingestão alimentar e o peso, mas também restabelece a puberdade 

e a fertilidade em camundongos ob/ob (AHIMA, 1997). 

Mulheres atletas apresentam distúrbios do pulso de secreção de GnRH 

(WARREN; PERLROTH, 2001) com consequentes alterações no ciclo menstrual 

como oligomenorréia e amenorréia. Distúrbios da função reprodutiva em atletas 

ocorrem devido à deficiência da ingestão de energia frente ao aumento do gasto 

energético produzido pelo exercício (DE SOUZA; WILLIAMS, 2004). Mulheres 

atletas apresentam hipoleptinemia independentemente da ocorrência ou não de 

alterações no ciclo menstrual e naquelas com amenorréia, observa-se ausência do 

ritmo diurno da leptina (LAUGHLIN; YEN 1997).  

A superalimentação em ratas resulta em aumento do peso corporal com 

início precoce da puberdade e aumento da expressão de leptina e kisspeptina no 

hipotálamo, enquanto a subnutrição produz efeitos opostos com redução do peso 

dos ovários e útero (CASTELLANO, 2011). 

 Assim, quantidade adequada de tecido adiposo é necessária para que a 

puberdade ocorra, já que tanto o seu excesso quanto sua falta causam 

hipogonadismo e atraso na puberdade (YURA, 2000). 

Apesar da importância do tecido adiposo para a puberdade, pouco se sabe a 

respeito do processo de formação deste tecido neste período da vida. 

A formação do tecido adiposo ocorre por meio do aumento do tamanho da 

célula pela lipogênese como já descrito anteriormente e por meio do aumento de 

seu número pelo processo de adipogênese. 

 A adipogênese é a capacidade dos pré-adipócitos, presentes no parênquima 

do tecido, de se diferenciarem em novos adipócitos. Células multipotentes do 

tecido adiposo dão origem aos pré-adipócitos que são semelhantes a fibroblastos 

especializados comprometidos com a formação de adipócitos. Durante a 

diferenciação, ocorre alteração do citoesqueleto e proteínas da matriz extracelular 
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e a formação da maquinaria para a síntese de lipídios gerando o adipócito maduro 

(SORISKY; GAGNON, 2002). 

 Segundo, Rosen e Spiegelman (2000), podem-se identificar diferentes fases 

do processo de adipogênese. O primeiro estágio da adipogênese é o período do 

processo de diferenciação em que ocorre a interrupção da proliferação celular. Em 

cultura, o disparo do fim das mitoses se dá durante a confluência das células 

devido à inibição por contato. In vivo a proliferação celular cessa por influência de 

controle hormonal. Antes que a proliferação cesse completamente, ocorrem um ou 

dois ciclos adicionais da divisão mitótica denominada de expansão clonal, que 

consiste a segunda fase da adipogênese. Ainda, segundo Rosen e Spiegelman 

(2000), a última fase da adipogênese caracteriza-se pela diferenciação 

propriamente dita com a formação do adipócito maduro.  

As diferentes etapas da adipogênese são reguladas por quatro fatores de 

transcrição chaves deste processo, as proteínas ligantes ao amplificador CCAAT 

(CEBPs) β, δ, α e receptor γativado por proliferadores de peroxissomas (PPAR-γ), 

expressos em uma sequência definida coordenando a série de fases da 

adipogênese. 

CEBP β e δ são os primeiros fatores de transcrição expressos na 

adipogênese, logo em sua fase inicial, mas não estão imediatamente ativos, 

tornando-se competentes a se ligarem ao elemento regulador de CEBP (na região 

promotora do CEBP-α) próximo à fase de início da expansão clonal (TANG; LANE, 

1999).Este atraso da capacidade de ligação a regiões promotoras de genes difere 

em estudo in vivo em que o início da expressão de CEBP β e δ coincide com sua 

atividade regulatória nas regiões promotoras dos genes CEBP-α e PPAR-γ assim 

como dos genes específicos do adipócito (SALMA; XIAO; IMBALZANO, 

2006).Durante a fase mitótica, os pré-adipócitos expressam altos níveis de CEBP-β 

e CEBP-δ (CAO; UMEK; MCKNIGHT, 1991; YEH, 1995a) sendo a expressão de 

CEBP-β necessária para que ocorra a fase de expansão clonal (TANG; OTTO; 

LANE, 2003a). 

O aumento de CEBP-δ estimula a transcrição de CEBP-β (YEH, 1995b) e 

ambos irão induzir a expressão de CEBP-α (LANE; TANG; JIANG, 1999; TANG, 

2005), assim como de PPAR-γ (TANG, 2005; WU, 1995). 
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A expressão de CEBP-α é necessária para que a parada do crescimento 

celular se mantenha nas fases pós-mitóticas da adipogênese (TAO; UMEK, 2000; 

UMEK; FRIEDMAN; MCKNIGHT, 1991), além disso, conjuntamente com PPAR-γ 

têm por função ativar a região promotora de vários genes específicos dos 

adipócitos promovendo a formação de seu fenótipo característico (CHRISTY, 1989; 

MACDOUGALD; LANE, 1995;TANG; OTTO; LANE, 2003b). 

 A análise da capacidade de hipertrofia dos adipócitos promovida pela 

lipogênese assim como de sua hiperplasia resultante da adipogênese no período 

puberal permitem a compreensão do desenvolvimento deste tecido essencial para 

o desenvolvimento normal. 

 Neste contexto da função reprodutiva, o tecido adiposo periepididimal vem 

se mostrando de grande importância. Alguns trabalhos demonstram uma íntima 

relação entre o tecido adiposo periepididimal e a função reprodutora (CHU, 2010; 

FLORYK, 2011; HANSEL, 2010). 

 A remoção do tecido periepididimal de camundongos produz interrupção da 

espermatogênese com aumento da concentração de FSH sem alterações, porém, 

do comportamento sexual e das concentrações de LH e testosterona (CHU, 2010). 

Da mesma forma, as gônadas masculinas são importantes para a manutenção do 

tecido adiposo periepididimal uma vez que a castração produz redução deste coxim 

(FLORYK, 2011). 

 Assim, o coxim periepididimal demonstra-se importante na análise do 

desenvolvimento do tecido adiposo puberal, tendo sido selecionado para este 

estudo, assim como o coxim adiposo subcutâneo inguinal o qual não tem relação 

direta clara como sistema reprodutor. 

 No contexto da puberdade, hormônios essenciais a este período possuem 

modulação sobre o metabolismo do tecido adiposo. 

Além de sua função sobre a maturação do eixo hipotálamo-hipófise-

gônadas, a leptina tem efeitos sobre o metabolismo de glicose e sensibilidade à 

insulina. 

 A leptina aumenta a sensibilidade à insulina sistêmica (BARZILAI, 1998; 

KAMOHARA, 1997; SIVITZ, 1997), porém tem efeitos tecido-específicos (WANG, 

1999). A leptina aumenta a captação de glicose em músculos e tecido adiposo 

marrom, porém reduz a capacidade de captação de glicose em tecido adiposo 
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branco (MULLER, 1997; WANG, 1999). A leptina estimula a lipólise no tecido 

adiposo branco (CHEN, 1996; FRUHBECK; GOMEZ-AMBROSI; SALVADOR, 

2001) assim como inibição da lipogênese (BUETTNER, 2008; CEDDIA, 1998; 

CEDDIA, 2000). 

 Além da leptina, outros importantes hormônios da puberdade interferem com 

o metabolismo do tecido adiposo. 

 O hormônio do crescimento (GH) destaca-se entre os vários hormônios em 

razão de seus importantes efeitos sobre o metabolismo do tecido adiposo. Os pré-

adipócitos assim como os adipócitos maduros possuem receptor de GH, embora 

alguns efeitos possam ser exercidos indiretamente pela secreção de fator de 

crescimento insulina-símile 1 (insulin like growth factor 1[IGF-1]) (CARREL;ALLEN, 

2000).  

O GH inibe a síntese de triacilglicerol no tecido adiposo pela redução da 

atividade da lipase de lipoproteínas (JOHANSEN, 2003; MURASE; YAMADA; 

MATSUZAKI, 1981; OSCARSSON; OTTOSSON; EDEN, 1999; OTTOSSON, 1995) 

e contribui para a redução do triacilglicerol por diminuir a inibição da insulina sobre 

a lipase hormônio sensível (JOHANSEN, 2003). Além disso, estimula diretamente a 

lipólise por aumentar a atividade da lipase hormônio sensível (DIETZ; SCHWARTZ, 

1991). 

O GH, ainda, modula a sensibilidade à insulina. Em situações de excesso de 

GH ocorre hiperinsulinemia e resistência à insulina (CLEMMONS, 2002; NG, 1990; 

ROSE; CLEMMONS, 2002). A sua administração exógena também produz prejuízo 

no metabolismo de glicose em doses fisiológicas e suprafisiológicas em humanos e 

animais (DOMINICI, 2005). Em situações fisiológicas, como o jejum e estresse, GH 

contra regula a ação da insulina. 

Outro hormônio central para o desenvolvimento da puberdade é a 

testosterona. É um importante regulador da sensibilidade à insulina, sendo que 

alterações em suas concentrações fisiológicas resultam em redução da 

sensibilidade sistêmica à insulina (LIVINGSTONE; COLLISON, 2002).  

Tanto a ausência de testosterona como seu excesso (altas concentrações) 

causam resistência à insulina em ratos e humanos 

(HOLMANG;BJORNTORP,1992; PITTELOUD, 2005).  
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Em estudo realizado por Macotela e colaboradores (2009), foi demonstrado 

que a castração em camundongos produz aumento da sensibilidade à insulina no 

tecido adiposo com aumento da expressão gênica de GLUT-1 e das enzimas ácido 

graxo sintase (FAS) e acetil-CoA carboxilase (ACC) no coxim subcutâneo (SC), 

assim como aumento da capacidade lipogênica dos tecidos adiposos SC e PE. 

 Os estudos sobre testosterona e sensibilidade à insulina utilizam, em sua 

maioria, a técnica de clamp euglicêmico hiperinsulinêmico e capacidade de 

captação de glicose em músculos para avaliar a sensibilidade à insulina. Assim, o 

trabalho de Macotela e colaboradores (2009) indica que a testosterona parece ter 

um efeito diferente sobre o tecido adiposo, pois a castração resultou em melhora 

da sensibilidade à insulina mensurada pelo aumento de sua capacidade lipogênica. 

A testosterona em concentrações fisiológicas estimula lipólise em tecido 

adiposo de ratos por estimular aumento dos receptores β-adrenérgicos (ARNER, 

2005; XU; DE PERGOLA; BJORNTORP, 1991; XU, 1993) e diminui a atividade da 

lipase de lipoproteína (HAUG, 1986) assim como a captação de ácidos graxos pelo 

tecido adiposo resultando, portanto, em redução da quantidade de tecido adiposo. 

 As alterações hormonais da puberdade devem influenciar o metabolismo do 

tecido adiposo refletindo em um perfil metabólico característico deste período da 

maturação do animal. Assim, já que este tecido desempenha um papel permissivo 

à maturação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas através da leptina é importante 

que se conheça suas especificidades metabólicas neste período. 

Além disso, atualmente a incidência global de importantes morbidades 

relacionadas a alterações no tecido adiposo como a obesidade e o diabetes 

mellitus têm aumentado em jovens e crianças (PINHAS-HAMIEL; ZEITLER, 2005; 

ROSENBLOOM, 2009; WANG; MONTEIRO; POPKIN, 2002)o que reforça a 

importância de se compreender este tecido durante esta fase da vida. 

Outro fator que corrobora a importância do estudo do tecido adiposo no 

período puberal éa quantidade de pesquisas que utilizam tratamentos ou mesmo 

indução de doenças metabólicas desde o desmame em ratos e que, portanto, 

englobam o período da puberdade. Desta forma, nosso estudo sobre as 

especificidades do metabolismo do tecido adiposo puberal contribuiria para uma 

melhor análise dessas pesquisas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Na puberdade, paralelamente à intolerância à glicose transitória que ocorre 

nas semanas iniciais, e, portanto, prejuízo da utilização da glicose pelos 

tecidos insulino-dependentes, o tecido adiposo SC e PE têm sua 

responsividade à insulina normal e uma melhor capacidade de incorporação 

de glicose em lipídeos o que leva a crer que há um desvio da utilização 

deste substrato energético, a glicose, para a formação do tecido adiposo o 

qual tem um papel permissivo para maturação do eixo reprodutor; 

 as alterações metabólicas puberais do tecido adiposo são mais evidentes no 

coxim SC do que no PE, ao contrário do que se poderia supor em razão da 

gordura PE ser anatomicamente relacionada ao sistema reprodutor; 

 a intolerância à glicose puberal (5ª semana) parece promover um desvio 

deste substrato energético para o tecido adiposo SC e PE; 

 a puberdade altera a responsividade à insulina do coxim adiposo SC; 

 a puberdade altera a capacidade lipogênica dos coxins adiposos SC e PE; 

 as alterações do metabolismo do tecido adiposo no período puberal não 

guardaram relação com o aumento do volume celular ao longo das 

semanas. 
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