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RESUMO 
 

PASCHOAL, V. A. mTOR complexo 1 atenua a resposta pró-inflamatória de 
macrófagos e inflamação do tecido adiposo associadas à obesidade. 2015. 96 f. 
Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
Obesidade e resistência a insulina estão associadas com um aumento na atividade do 
sensor de nutrientes e fator de crescimento complexo 1 da mTOR no tecido adiposo, 
fígado e músculo esquelético. Por mecanismos ainda desconhecidos, a inibição 
farmacológica de mTOR com rapamicina exacerba a intolerância glicose associada a 
obesidade. Assim, em um primeiro estudo nós testamos a hipótese de que a 
intolerância a glicose induzida pelo tratamento com rapamicina in vivo ocorre em parte 
devido ao desenvolvimento de processo pró-inflamatório nos tecido adiposo. Para isto, 
camundongos C57BL6 alimentados com dieta rica em lipídios (60%) tratados com 
veículo (0,1% Me2SO, 0,2% metilcelulose) ou rapamicina (2 mg/ kg/ dia, gavagem) por 
30 dias, foram avaliados para ganho de peso, adiposidade, tolerância a glicose e 
inflamação do tecido adiposo. Posteriormente, investigamos também o efeito da 
inibição farmacológica de mTOR na polarização de macrófagos para os fenótipos M1 e 
M2, metabolismo e atividade secretória e fagocítica in vitro. Apesar de não alterar o 
peso dos animais, o tratamento com rapamicina exacerbou a intolerância a glicose e 
inflamação do tecido adiposo induzida por dieta hiperlipídica como evidenciado pelo 
aumento na porcentagem de macrófagos residentes com fenótipo M1 pró-inflamatório e 
linfócitos T citotóxicos naives e ativados, assim como, os níveis de mRNA de CD11b, 
CD86, TNF-alfa, IL-6, MCP1, NLRP3, ASCPyCARD, DUSP6 e IL-1beta no tecido 
adiposo. In vitro, a inibição dos complexos 1 e 2 da mTOR com rapamicina e torina 
induziu polarização espontânea de macrófagos para o fenótipo M1 e aumentou a 
atividade fagocítica de macrófagos M0, mas reduziu a polarização para M2 induzida por 
IL-4 e IL-13, a secreção de TNF-alfa por macrófagos M1 e a conversão de glicose em 
lactato. Todavia, o tratamento com torina, mas não rapamicina, reduziu tanto a 
secreção de IL-6 e IL1-beta e a produção de óxido nítrico por macrófagos M1, quanto a 
oxidação e incorporação de ácido palmítico em TAG em macrófagos M2, e a oxidação 
de glicose em macrófagos M0 e M1. Em um segundo estudo, com o objetivo de melhor 
caracterizar o envolvimento do complexo 1 da mTOR no desenvolvimento da 
inflamação do tecido adiposo associado a obesidade, camundongos com ativação 
constitutiva do complexo 1 da mTOR exclusivamente em células mielóides (deleção de 
TSC1 via sistema Cre-lox), foram desafiados com dieta hiperlipídica por 8 semanas e 
avaliados para diversos parâmetros metabólicos e inflamatórios. O efeito da ativação 
constitutiva de mTORC1 na polarização de macrófagos in vitro também foi investigado. 
Camundongos com superativação de mTORC1 em células mielóides foram protegidos 
do ganho de peso, adiposidade, intolerância a glicose e a insulina induzidos pela 
ingestão de dieta hiperlipídica. A superativação de mTORC1 induziu um aumento da 
polarização de macrófagos para o fenótipo M2, mas não para o fenótipo M1. Este efeito 
foi bloqueado pelo tratamento com rapamicina e torina. Em conjunto, nossos dados 
indicam que a atividade do complexo 1 da mTOR atenua o desenvolvimento da 



	  

	  

inflamação do tecido adiposo associada a obesidade por um mecanismo que envolve a 
maior polarização de macrófagos para o fenótipo M2.   
 
Palavras-chave: mTOR. Obesidade. Tolerância à glicose. Inflamação do tecido 
adiposo. Macrófagos. 
 
 



	  

	  

ABSTRACT 
 
PASCHOAL, V. A. mTOR complex 1 attenuates the proinflammatory macrophage 
response, and adipose tissue inflammation associated with obesity. 2015. 96 p.  
Ph. D. thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
Obesity and insulin resistance are associated with an increase in the activity of mTOR 
complex 1 in adipose tissue, liver and skeletal muscle. Through unknown mechanisms, 
pharmacological inhibition of mTOR with rapamycin exacerbates the glucose intolerance 
associated with obesity. Therefore, we tested the hypothesis that the exacerbation of 
glucose intolerance induced by rapamycin treatment in vivo is, at least in part due to the 
development of inflammatory process in adipose tissue. For this, C57BL6 mice fed with 
high fat diet  (60% of calories as fat) treated with vehicle (0.1% Me2SO, 0.2% 
methylcellulose) or rapamycin (2 mg/ kg/ dia, gavage) during 30 days were evaluated for 
body weight, adiposity, glucose intolerance and adipose tissue inflammation. We also 
investigated the effects of mTOR pharmacological inhibition in macrophage polarization 
to M1 and M2, metabolism, cytokine secretion and phagocytosis in vitro. Despite the 
absence of changes in body weight gain, rapamycin treatment exacerbated the glucose 
intolerance and adipose tissue inflammation induced by high fat feeding as evidenced 
by the increase in the percentage of M1 macrophage and lymphocytes T cytotoxic naive 
and activated and mRNA levels of CD11b, CD86, TNF-alpha, IL-6, MCP1, NLRP3, 
ASCPyCARD, DUSP6 and IL-1beta in adipose tissue. In vitro, inhibition of mTOR 
complexes 1 and 2 with rapamycin and torin increased macrophage spontaneous 
polarization to M1 and M0 macrophage phagocytosis, but reduced the M2 polarization 
induced by IL-4 and IL-13, M1 secretion of TNF-alpha and glucose conversion into 
lactate. Treatment with torin, but not rapamycin, reduced M1 macrophage IL-6 and IL1-
beta secretion and nitric oxide production, as well as, M2 macrophage fatty acid 
oxidation and incorporation in triacylglycerol, and M0 and M1 glucose oxidation. In a 
second study, aiming to better characterize the involvement of mTOR complex 1 in the 
development of adipose tissue inflammation associated with obesity, mice with a 
constitutive activation of mTOR complex 1 in myeloid cells  (TSC1 deletion by the Cre-
Lox) were challenged with a high fat diet for 8 weeks and evaluated for several 
metabolic parameters and inflammation. The effects of constitutive activation of mTOR 
complex 1 upon macrophage polarization in vitro were also investigated. Mice with a 
constitutive activation of mTOR complex 1 in myeloid cells were protected from body 
weight gain, fat accretion, glucose and insulin intolerance induced by high fat diet 
feeding. mTOR complex 1 overactivation also promoted macrophage polarization to a 
M2 phenotype, such an effect that was blocked by rapamycin and torin. Altogether, our 
findings indicate that the activity of mTOR complex 1 attenuates the development of 
adipose tissue inflammation induced by high fat feeding, through a mechanism that 
involves a higher polarization of macrophages to anti-inflammatory M2 phenotype. 
 
 
Keywords: mTOR. Obesity. Glucose tolerance. Adipose tissue inflammation.  
Macrophages. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Obesidade 
 

Obesidade é definida como o acúmulo excessivo de energia na forma de lipídeos 

no tecido adiposo e ectopicamente em outros órgãos como músculo e fígado (1), sendo 

o resultado de períodos prolongados de equilíbrio energético positivo determinado por 

ingestão calórica maior que gasto energético (2). Recentes estimativas da World Health 

Organization (WHO), cerca de 1,9 bilhões de adultos no mundo apresentam excesso de 

peso (Índice de Massa Corpórea [IMC] ≥ 25), sendo que destes, 600 milhões são 

obesos (IMC ≥ 30) (3). Segundo a WHO, indicam que aproximadamente 2,6 milhões de 

pessoas morrem anualmente devido ao excesso de peso (4). No Brasil, a obesidade 

segue padrões similares de crescimento de países mais desenvolvidos. Ainda segundo 

a WHO, 55,6% dos brasileiros possuem excesso de peso, sendo destes 17,3% são 

considerados obesos. Esses números, que estão em franca expansão, representam o 

dobro da prevalência da obesidade observada em 1980 (3).  

O crescimento exponencial do número de indivíduos portadores de obesidade 

tem como consequência principal o aumento da incidência de diversas doenças 

associadas ao excesso de gordura corporal como a hipertensão arterial, aterosclerose 

(5), doença hepática gordurosa não alcoólica (6), resistência à insulina, diabetes tipo 2 

(DT2), dislipidemia, síndrome metabólica (7, 8) e alguns tipos de câncer (mama, cólon, 

renal e endometrial) (9). 

Especificamente em relação a resistência à insulina, a obesidade está associada 

com aproximadamente 90% dos casos diagnosticados de DT2 (10, 11) uma doença 

que, segundo estimativas, afeta cerca de 171 milhões de pessoas mundialmente (12). 

Em 2012, a DT2 foi a causa direta de 1,5 milhões de mortes (13). Apesar da relação 

clara e direta entre o excesso de adiposidade e o desenvolvimento da resistência à 

insulina, os mecanismos moleculares que conectam estas duas condições ainda não 

foram completamente elucidados. Evidências experimentais sugerem, entretanto, que o 

desenvolvimento do processo inflamatório crônico de baixa intensidade associado à 

obesidade participa ativamente neste processo. 
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1.1.1 Inflamação crônica interliga obesidade e resistência à insulina 

 

Estudos epidemiológicos encontraram uma forte correlação entre os níveis 

plasmáticos de mediadores inflamatórios (fibrinogênio, IL-6, TNF-α, MCP-1, proteína C 

reativa, lipopolissacarídeos, dentre outros) e o desenvolvimento de resistência à 

insulina em indivíduos portadores de obesidade visceral, sugerindo a participação do 

sistema imune e processos inflamatórios como possíveis mediadores entre o excesso 

de peso e o DT2 (14, 15, 16). Corroborando esta hipótese, estudos em modelos 

animais de obesidade e resistência à insulina induzidos por dieta encontraram um 

aumento significativo na secreção pelos adipócitos e macrófagos residentes no tecido 

adiposo de diversas adipocinas pró-inflamatórias como o TNFα, IL-1β e IL-6 que 

possuem importante ação inibitória na sensibilidade à insulina em diversos tecidos 

centrais e periféricos (17, 18, 19, 20).  

Além do tecido adiposo, macrófagos com fenótipos específicos podem ser 

encontrados em diversos outros tecidos corporais, como o sistema nervoso central em 

estreito contato com neurônios e astrócitos (micróglia), no fígado (células de Kupffer), 

nos ossos (osteoclastos), na rede glomerular nos rins (células mesangiais), nos 

pulmões (macrófagos alveolares) e no baço, linfonodos e timo (apresentadores de 

antígenos) (21). Estudos  demonstram também um aumento do número de macrófagos 

nas ilhotas de Langerhans de ratos obesos e pacientes com DT2 (22), que estão 

localizados principalmente ao redor das células endócrinas e apresentam perfil pró-

inflamatório, como determinado pelo maior número de células CD68+ (23). Contudo, a 

participação destas células no controle da função endócrina pancreática ainda não foi 

completamente elucidada. 

Diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de determinar os fatores 

desencadeadores e mecanismos moleculares que promovem o processo inflamatório 

crônico de baixa intensidade encontrado na obesidade. Pesquisas recentes sugerem 

que os ácidos graxos livres, que até pouco tempo eram considerados unicamente como 

substratos metabólicos, participam ativamente no desenvolvimento do processo 

inflamatório associado à obesidade. No hipotálamo, músculo esquelético, tecido 
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adiposo e fígado, por exemplo, a ativação de receptores toll-like (TLR) por ácidos 

graxos saturados induz um aumento na expressão local de citocinas e outros sinais 

inflamatórios que promovem resistência à ação insulínica (24, 25, 26). Além de ativar os 

TLRs, ácidos graxos podem também alterar a composição lipídica das membranas 

celulares e de organelas, servirem como substratos para a síntese de mediadores 

lipídicos, e alterar a atividade de diversas vias de sinalização intracelular, efeitos estes 

que podem contribuir para o desenvolvimento da resistência à insulina (27, 28). 

Cronicamente, níveis circulantes elevados de ácido graxos livres estão geralmente 

associados com deposição ectópica de lipídeos em tecidos como o músculo esquelético 

(29, 30) e fígado (31, 32), e desenvolvimento da resistência à insulina nestes tecidos 

(33, 34). 

Além dos ácidos graxos, os lipopolissacarídeos (LPS), componentes da parede 

de bactérias gram-negativas, podem estar envolvidos na gênese do processo 

inflamatório associado à obesidade. O LPS endógeno é produzido principalmente no 

intestino pela morte de bactérias que compõem a flora intestinal, absorvido juntamente 

com a gordura pelo sistema linfático (35) e transportado para os tecidos-alvos pelos 

quilomícrons recém-sintetizados por células epiteliais intestinais (36). Após interação 

com o complexo TLR4 e mCD14 na superfície de leucócitos (37, 38), adipócitos e 

hepatócitos, entre outras células, o LPS desencadeia uma cascata de sinalização 

intracelular que culmina com a ativação do fator de transcrição NFkB e a produção e 

secreção de diversas citocinas pró-inflamatórias (39). Indivíduos portadores de 

obesidade apresentam níveis circulantes elevados de LPS, provavelmente devido a 

maior presença de bactérias gram-negativas e permeabilidade intestinal a esta 

endotoxina (40). Interessantemente, o tratamento de camundongos livres de patógenos 

(germ-free) com LPS promove o desenvolvimento de obesidade e resistência à insulina 

(39). 

O tecido adiposo em condições de equilíbrio energético positivo e deposição 

excessiva de lipídeos é acometido por processo inflamatório de baixa intensidade 

caracterizado pelo aumento significativo do número de leucócitos (linfócitos, 

macrófagos, neutrófilos, mastócitos) infiltrados. Especificamente em relação a 

macrófagos, estudos encontraram que estas células representam aproximadamente 
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50% das células que compõem o tecido adiposo em humanos portadores de obesidade 

(41, 42).  

Além do número absoluto de macrófagos infiltrados no tecido adiposo, a 

obesidade também está associada a uma alteração do fenótipo destas células. 

Indivíduos magros saudáveis apresentam em seu tecido adiposo principalmente 

macrófagos ativados alternativamente com fenótipo M2 (43), que são induzidos em 

resposta à secreção de IL-4 e IL-13 por linfócitos T helper 2, produzem citocinas anti-

inflamatórias incluindo a IL-10 e o antagonista do receptor IL-1β (44) e participam na 

manutenção da homeostase tecidual. Na obesidade, entretanto, ocorre um aumento de 

linfócitos T helper 1 (45) que secretam interferon- γ (IFN- γ) entre outras citocinas pró-

inflamatórias que induzem a polarização de macrófagos residentes no tecido adiposo 

para um fenótipo pró-inflamatório clássico M1. Além da secreção de IFN-γ por linfócitos 

T helper 1, o aumento de LPS e ácidos graxos circulantes e o acúmulo intracelular de 

acilgliceróis devido à inabilidade do tecido adiposo de tamponar o excesso de gordura, 

atuam também como desencadeadores deste processo (46). Diversos estudos indicam 

que tanto o aumento no número de macrófagos residentes no tecido adiposo quanto 

sua polarização para o fenótipo M1 são eventos importantes para a digestão de 

adipócitos mortos e remodelamento da matriz extracelular que ocorre durante expansão 

tecidual (44, 45). Por outro lado, o acúmulo de leucócitos pró-inflamatórios no tecido 

adiposo promove processo inflamatório local que induz resistência à insulina e 

disfunção dos adipócitos (45). 

Mecanisticamente várias proteínas quinases intracelulares incluindo a janus 

quinase (JNK), IkB quinase β (IKKβ), proteína quinase C (PKC) e p70 S6 quinase 1 

(S6K1) parecem participar da resistência à insulina induzida por mediadores 

inflamatórios. Estas proteínas quinases inibem a ação da insulina através da 

fosforilação de resíduos de serina no substrato do receptor de insulina-1 (IRS-1), 

bloqueando sua fosforilação e ativação pelo receptor da insulina (17, 47). Além da 

fosforilação inibitória de IRS-1, a resistência à insulina também pode ocorrer como 

resultado de reduzida atividade de outras etapas subsequentes na via de sinalização 

intracelular deste hormônio, como a atividade ou fosforilação da PI3K a ativação da Akt 

e a translocação do transportador de glicose 4 (GLUT 4) à membrana. Todas estas 
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etapas são passíveis de modulação por mediadores pró-inflamatórios. 

 

1.2 mTOR 
 

Em indivíduos portadores de obesidade, os diversos tecidos e células corporais 

são constantemente e cronicamente desafiados por concentrações elevadas de 

nutrientes, como glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Dentre os diversos sensores de 

nutrientes intracelulares, a proteína alvo mecanístico da rapamicina (mechanistic target 

of rapamycin, mTOR), uma serina-treonina quinase que controla o crescimento, a 

diferenciação, a proliferação (48), e a sobrevivência celular (49), está superativada em 

condições de obesidade muito provavelmente devido à exposição ao excesso de 

nutrientes, hormônios e fatores de crescimento (50, 51). 

mTOR é o núcleo catalítico de dois complexos proteicos distintos denominados 

de complexo 1 (mTORC1) e 2 da mTOR (mTORC2) (52). Além da mTOR, mTORC1 é 

composto pela proteína reguladora associada a mTOR (raptor), a proteína 8 letal em 

mamíferos com Sec13 (mLST8), o substrato rico em prolina da Akt de 40 kDa 

(PRAS40) e a proteína de interação a mTOR contendo o domínio DEP (Deptor). Raptor 

regula a formação e a localização intracelular de mTORC1 (53, 54), sendo fundamental 

para a atividade deste complexo (55). Apesar de ser um componente de mTORC1 (48, 

56), a função de mLST8 permanece incerta, pois sua deficiência não tem qualquer 

efeito sobre atividade mTORC1 in vivo ou in vitro (57). Em contraste, PRAS40 e Deptor 

são inibidores da atividade mTORC1 (58, 59, 60, 61, 62, 63). 

Por outro lado, mTORC2 é composto pela mTOR, a proteína parceira de mTOR 

não sensível a rapamicina (Rictor), proteína de interação a proteína quinase ativada por 

estresse de mamíferos (mSIN1) e proteína observada com Rictor-1 (Protor-1, também 

conhecido como PRR5). Rictor é absolutamente necessário para a atividade catalítica 

de mTORC2 (64) auxiliando, juntamente com mSIN1, na estabilização estrutural do 

complexo (65, 66). Protor-1 interage com Rictor, mas não é necessário para a função 

catalítica de mTORC2 (60, 67), enquanto mLST8 é necessário para a atividade de 

mTORC2 in vivo e in vitro (57). Tal como acontece com mTORC1, Deptor também inibe 

mTORC2 (63) (Figura 1). 
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A insulina e outros fatores de crescimento como o IGF-1 são importantes 

reguladores positivos da atividade dos complexos 1 e 2 da mTOR. A interação da 

insulina com seu receptor na superfície celular promove a atividade tirosina quinase 

intrínseca do mesmo resultando em autofosforilação do seu domínio intracelular e o 

recrutamento, fosforilação e ativação do IRS-1. Após ativação, IRS-1 interage e ativa a 

PI3K que catalisa a conversão de fosfatidilinositol 4,5 bifosfato em fosfatidilinositol 3,4,5 

trifosfato (PIP3) (66). O acúmulo de PIP3 promove o recrutamento e a ativação de Akt 

através da fosforilação do resíduo de treonina 308 catalisada pela proteína quinase 

dependente de fosfoinositol (PDK1) e em serina 473 catalisada pela mTORC2. Após 

ativação, a Akt fosforila e inibe o heterodímero TSC1/TSC2 e sua atividade GTPase 

intrínseca, desta forma aumentando os níveis da proteína Rheb (Ras Homolog Enriched 

in Brain) associado ao GTP, um ativador alostérico de mTORC1 (68, 69, 70, 71). 

Além da insulina, a atividade de mTORC1 é ativada por aminoácidos de cadeia 

ramificada como a leucina, isoleucina e valina em um processo mediado por proteínas 

denominadas de Rags que catalisam a translocação do complexo para os lisossomos 

(72). 
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Figura 1 - mTOR forma dois complexos estruturalmente e funcionalmente distinto, que regulam 
o metabolismo e crescimento. Aminoácidos (roxo) regulam positivamente o mTORC1 pela 
ativação das proteínas Rags GTPases. Os fatores de crescimento (verde) regulam 
positivamente mTORC1 pela ativação via PI3K-Akt-TSC1. Os fatores de crescimento também 
regulam positivamente mTORC2 pelo aumento na formação de PIP3 via PI3K. Estado de baixa 
energia (amarelo) regula negativamente mTORC1 via AMPK. Substratos dos complexos de 
mTOR estão representadas em cinza. Figura modificada de (73). 

 

1.2.1 Funções biológicas dos complexos 1 e 2 da mTOR 
 

O mTORC1 desempenha papel fundamental no controle do crescimento e 

proliferação celular promovendo, de acordo com a disponibilidade de nutrientes e 

fatores de crescimento, processos anabólicos como a síntese de proteínas e lipídeos e 
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inibindo processos catabólicos como autofagia (74). mTORC1 regula positivamente a 

síntese proteica através da fosforilação da proteína de ligação com o fator eucariótico 

de iniciação 4E (4E-BP1) e a proteína p70-ribossomal S6 quinase (S6K) (75, 76). A 

fosforilação de 4E-BP reduz o efeito inibitório desta proteína sobre o fator eucariótico de 

iniciação 4E (eIF4E) que participa na formação do complexo ribossomal promovendo a 

tradução dependente de cap (77). Já a fosforilação de S6K promove a biogênese de 

mRNA e fosforilação de diversas proteínas ribossomais como a S6 e a quinase do fator 

eucariótico de elongação (78).   

Além da síntese proteica, a ativação de mTORC1 promove a lipogênese por dois 

mecanismos distintos que envolvem os fatores de transcrição proteína de ligação ao 

elemento regulador de esteroides (SREBPs, sterol regulatory element-binding proteins) 

e o receptor ativador da proliferação peroxissomal (PPAR-γ, peroxisome proliferator-

activated receptor) (79). A ativação do mTORC1 induz a clivagem e ativação de 

SREBP-1c que se transloca para o núcleo promovendo a transcrição de genes 

envolvidos na síntese do colesterol, ácidos graxos, triacilglicerois e fosfolipídeos. 

mTORC1 promove também aumento na atividade transcricional de PPAR-γ que 

estimula a expressão de diversos genes envolvidos na captação de ácidos graxos e 

esterificação em triacilglicerol em adipócitos (78). 

Além de promover processos anabólicos, mTORC1 possui ação inibitória sobre 

processos catabólicos como a autofagia, que é definida como o sequestro de 

componentes intracelulares em autofagossomas e subsequente degradação pelos 

lisossomos. A ativação de mTORC1 está associada à inibição da autofagia por um 

mecanismo que requer a fosforilação e consequente inibição de ATG13 e ULK1 (80, 81, 

56).  

Evidências suportam o envolvimento de mTORC1 no controle da sensibilidade à 

insulina. Além de ativar a proteína ribossomal S6, o substrato de mTORC1, S6K1 

realiza retroalimentação (feedback) negativa inibindo a sinalização intracelular da 

insulina através da fosforilação de sítios inibitórios (Ser 636/639 e 1101) de IRS-1. 

Neste sentido, a inibição de mTORC1 pela rapamicina in vitro resulta em aumento na 

fosforilação de IRS-1 em resíduos de tirosina aumentando a sensibilidade à insulina 

(82). 
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Similarmente a mTORC1, a completa caracterização dos processos celulares 

regulados por mTORC2 ainda não foi totalmente finalizada. Os substratos principais do 

complexo 2 da mTOR são as proteínas quinases SGK (quinase regulada por soro e 

glicocorticóides), PKCa e Akt. Entre as principais ações do mTORC2 estão a formação 

do citoesqueleto de actina em resposta a sinais mitogênicos que ocorre através da 

fosforilação e ativação de PKCa, um membro da família AGC de serina-treonina 

quinases (83, 64). mTORC2 estimula também, através da fosforilação e ativação de 

Akt, a captação de glicose catalisada pelo transportador de glicose 4 (GLUT4), a 

proliferação e a sobrevivência celular e inibe a apoptose, sendo a ativação crônica e 

aberrante de mTORC2 frequentemente associada com certos tipos de câncer (84). 

Neste sentido, a inibição de mTORC2 pode ser uma ferramenta interessante no 

tratamento de tumores caracterizados por superativação da Akt (85).  

 

1.2.2 Inibidores farmacológicos de mTOR 

 

A atividade do mTORC1 pode ser inibida farmacologicamente pela rapamicina 

(ou sirolimus®, LC laboratories, Woburn, MA, United States), um macrolídeo 

encontrado na bactéria Streptomyces hygroscopicus, que foi identificado inicialmente 

como agente anti-fúngico em 1975 (86). A rapamicina inibe parcialmente mTORC1 

através da formação de um complexo com a proteína FKBP12 (FK506 de 12kDa) que 

interage com o domínio FRB de mTOR dissociando Raptor (54, 87). Em contraste a 

mTORC1, o complexo rapamicina-FKBP12 não interage diretamente com mTOR 

associada ao complexo 2. Entretanto, a rapamicina pode inibir mTORC2 em alguns 

tipos celulares e após período prolongado de tratamento por mecanismo que parece 

envolver o sequestro de mTOR livre reduzindo sua disponibilidade para a formação 

deste complexo (88). Atualmente, a rapamicina é utilizada clinicamente como droga 

imunossupressora para a prevenção da rejeição de órgãos em pacientes 

transplantados, devido a inibição de mTORC1 e da expansão clonal de linfócitos (89). 

Recentemente, uma droga mais potente que a rapamicina e com atividade 

inibitória para ambos os complexos 1 e 2 da mTOR foi desenvolvida. Esta droga 

denominada torina inibe ambos mTORC1 e 2 através da competição com o ATP pela 
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ocupação do sítio catalítico da quinase mTOR, impedindo assim a retirada de 

grupamentos fosfatos desta molécula para a fosforilação de proteínas (90). 

 
1.2.3 mTOR e sistema imune 

 

Diversos progressos foram obtidos recentemente no estudo do envolvimento dos 

mTORC1 e mTORC2 no controle de respostas imunológicas inatas e adaptativas (91). 

Já está bem estabelecido que em diferentes tipos de leucócitos como macrófagos e 

linfócitos, por exemplo, a ativação de receptores de antígenos (receptores de células T 

e B), de receptores de citocinas (receptor da IL-2, entre outros) e dos TLR está 

associada com um aumento da atividade de mTORC1 e mTORC2, um efeito que 

parece ser mediado pela ativação de PI3K (92, 93). Especificamente em linfócitos, a 

ativação de mTORC1 parece ser crucial para a migração adequada dos linfócitos T 

CD8+, para o crescimento e proliferação de células CD4+, bem como, para a 

diferenciação dos diferentes subtipos de células T helper através do controle da 

expressão do fator de transcrição FOXP3 (forkhead Box P3) (94). Estudos indicam que 

linfócitos com deficiência de mTORC1 não se diferenciam para os fenótipos Th1, Th2 

ou Th17 (94).  

Além de linfócitos, mTOR parece ter um papel importante no controle da 

resposta pró-inflamatória de macrófagos e células dendríticas mielóides (95). Estudos in 

vivo, por exemplo, encontraram que a inibição farmacológica da mTOR com rapamicina 

protege e aumenta a sobrevivência de camundongos infectados com dose letal de 

Listeria monocytogenes. (95). Foi demonstrado também que a inibição farmacológica 

de mTOR com rapamicina está associada ao aumento da secreção in vitro de IL-12p40, 

IL-12p70, IL-23, TNF-α e IL-6 e redução da secreção da citocina anti-inflamatória IL-10 

por células dendríticas e macrófagos (96, 95). É importante ressaltar que a ativação 

constitutiva de mTORC1 pela deleção de seu inibidor endógeno TSC2 atenua a 

resposta pró-inflamatória de macrófagos induzida pelo tratamento com LPS (95).  

Similarmente a inibição mTORC1, a deleção genética em células mielóides de 

Rictor, um componente essencial de mTORC2, exacerba a resposta pró-inflamatória de 

macrófagos derivados da medula óssea induzida pelo tratamento com LPS como 
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evidenciado pela elevada secreção de proteínas pró-inflamatórias como TNF- α e IL-6 

por estas células (97). Esta similaridade de fenótipos apresentados pela inibição de 

mTORC1 e 2 em resposta ao LPS sugere uma inter-relação entre os dois complexos no 

controle da função de macrófagos, hipótese esta que precisa ser melhor investigada.   

Analisados em conjunto, os estudos acima descritos sugerem que a inibição de 

mTOR está associada com uma supressão da ativação de células T efetoras, processo 

este que ocorre simultaneamente a um aumento na produção de citocinas pró-

inflamatórias por macrófagos e células dendríticas.    

 

1.2.4 mTOR e resistência à insulina 

 

Como descrito anteriormente, a ativação crônica da via mTORC1/S6K1 por 

nutrientes, insulina ou citocinas promove resistência à insulina por um mecanismo de 

retroalimentação negativa, onde o substrato de mTORC1 S6K1, quando ativo, fosforila 

resíduos de serina do IRS-1 bloqueando a sua ativação e consequentemente a da via 

da PI3K/Akt pela insulina (98, 99, 82). Desta forma, a inibição aguda de mTORC1/S6K1 

com rapamicina restabelece a habilidade da insulina de ativar a via da PI3K/Akt e 

previne à resistência a insulina induzida pelo excesso de nutrientes e citocinas em 

células musculares e adiposas (98, 99, 100, 82). Corroborando com esses achados, 

camundongos induzidos obesos e resistentes à insulina pela ingestão de dieta rica em 

gordura apresentam superativação do mTORC1/S6K1 no fígado e no músculo 

esquelético associada a um aumento da fosforilação inibitória do IRS-1 em resíduos de 

serina (50). Além disso, a fosforilação do IRS-1 em serina 1101 é aumentada no fígado 

de camundongos obesos db/db e selvagens, mas não em animais deficientes em S6K1 

mantidos em dieta rica em gordura. Estes resultados sugerem fortemente que a 

fosforilação do IRS-1 em serina por S6K1 é um elemento causal importante no 

desenvolvimento da resistência à insulina em animais em condições de excesso de 

nutrientes, inflamação e obesidade. Os achados de que a resistência à insulina induzida 

pela ativação crônica mTORC1/S6K1 é uma característica molecular comum 

encontrada na obesidade (50, 101) motivaram vários estudos que investigaram o papel 

potencial da rapamicina como agente de sensibilização à insulina in vivo (102). 
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Surpreendentemente, apesar de inibir a retroalimentação negativa exercida pela S6K1 

na função de IRS-1, o tratamento prolongado com rapamicina in vivo induz uma severa 

intolerância à glicose e resistência à insulina em roedores, como evidenciado pelo 

aumento da gliconeogênese hepática (102) e reduzida captação de glicose pelo 

músculo esquelético (103). Subsequentemente a estes estudos, Lamming e 

colaboradores (2012) (104) apresentaram diversas evidências indicando que a 

intolerância à glicose e resistência à insulina induzidas pelo tratamento com rapamicina 

são em parte mediadas pela inibição de mTORC2 e assim da fosforilação de Akt por 

este macrolídeo (104). Ainda neste estudo, foi sugerido que a rapamicina inibe 

mTORC2 através do sequestro de mTOR impedindo assim a formação deste complexo, 

hipótese esta que ainda não recebeu confirmação experimental. Na verdade, em um 

estudo recente publicado pelo nosso grupo, demonstramos que o tratamento com 

rosiglitazona, um agonista de PPAR-γ que possui ações anti-inflamatórias, restabelece 

a habilidade da insulina de inibir a gliconeogênese hepática e promover a captação de 

glicose no músculo esquelético de ratos tratados com rapamicina, efeitos estes que não 

foram associados com alterações no conteúdo de Akt fosforilada em serina 473. Estes 

dados indicam que processos diferentes do sequestro de mTOR e inibição de mTORC2 

estão envolvidos na intolerância à glicose e resistência à insulina induzida pelo 

tratamento com rapamicina (105). Neste sentido, nós propusemos a hipótese de que a 

intolerância à glicose induzida pela rapamicina in vivo ocorre, pelo menos em parte, 

devido ao desenvolvimento de processo pró-inflamatório nos tecidos periféricos 

induzido pela inibição de mTOR. Para testar esta hipótese, em um primeiro estudo, 

camundongos alimentados com dieta HF que apresentam atividade de mTORC1 

aumentada nos tecidos periféricos foram tratados ou não com rapamicina e avaliados 

para diversos parâmetros metabólicos e inflamatórios. Como os macrófagos 

desempenham função importante no desenvolvimento do processo inflamatório 

associado à obesidade, em um segundo estudo, nós investigamos o envolvimento de 

mTOR como mediador da polarização, metabolismo e função destas células. 

Em um segundo estudo, com o objetivo de melhor caracterizar o envolvimento 

de mTORC1 no desenvolvimento da inflamação do tecido adiposo associado à 

obesidade, nós produzimos camundongos com ativação constitutiva de mTORC1 
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exclusivamente em células mielóides pela deleção de TSC1 via sistema Cre-Lox, 

camundongos estes que foram desafiados com dieta HF por 8 semanas e avaliados 

para diversos parâmetros metabólicos e inflamatórios. Finalmente, o efeito da ativação 

constitutiva de mTORC1 na polarização de células mielóides para macrófagos in vitro 

também foi investigado. 
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2 CONCLUSÃO 
 

Em conjunto, nossos dados indicam que a atividade do complexo 1 da mTOR 

atenua o desenvolvimento da inflamação do tecido adiposo associada a obesidade por 

um mecanismo que envolve a maior polarização de macrófagos para o fenótipo M2. 
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