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RESUMO  
 

CASTRO, N. C. O Volume Celular do Adipócito Contribui para Heterogeneidade 
Funcional do Tecido Adiposo Branco, 2009. [Tese de Mestrado (Fisiologia 
Humana, 2009.  Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 
 

O tecido adiposo já foi considerado um tecido metabolicamente pouco ativo, 

no entanto, os mais recentes avanços mostram que ele desempenha uma função 

importante no controle da homeostase energética. Baseado neste conceito, este 

trabalho objetivou caracterizar o perfil morfológico e metabólico de adipócitos 

isolados de três diferentes coxins adiposos, subcutâneo, peri-epididimal, retro-

peritoneal (SC, PE e RP respectivamente). Os adipócitos dos diferentes coxins 

foram coletados e submetidos a análise morfológica, aos ensaios metabólicos  e 

análise da expressão de enzimas envolvidas no metabolismo lipídico e glicídico.  Os 

resultados mostraram diferença estatisticamente significativa no volume dos 

adipócitos das três regiões entre si (p<0,05), maior capacidade lipogênica dos 

adipócitos RP. Paralelamente, o tecido SC, mostrou maior expressão de enzimas 

envolvidas na via lipogênica (p< 0,05; SC vs PE e RP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

CASTRO, N. C. The Adipocyte Size Contributes to Heterogeneity of Functional 

White Adipose Tissue, 2009. [Master Degree’s Dissertation (Human Physiology)]. 

Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2009 

 

The adipose tissue was considered to be a little active metabolic tissue, 

however, the most recent advances show that it plays an important function in the 

control of the energy homostasis. Based on this concept, this work aimed to 

characterize the morphology and metabolism of isolated adipocytes of three 

different depots, like: subcutaneous, periepididymal, retroperitoneal (SC, PE and 

RP) . The adipocytes of the different depots had been collected and submitted to 

morphologic analysis, metabolic assays and to analysis of the enzymes expressions 

involved on lipids and glucose metabolism. The results showed statistical 

significant difference on volume of the adipocytes among the three different 

depots (p< 0, 05), high lipogenic capacity of RP adipocytes and higher expression 

of proteins involved in lipogenic patways of SC adipocytes (p<0, 05). 

  



1 INTRODUÇÃO 
 

O tecido adiposo (TA) possui múltiplos depósitos, ou seja, é difuso dentro 

do organismo e, por isso, não possui forma definida. Embora seja constituído por 

diversos espécimes celulares o seu elemento parenquimal mais importante é o 

adipócito. 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 para a periferia. O vacúolo gorduroso compreende 

aproximadamente 90% da massa celular. (Cinti, 2005) 

Este tecido distribui-se difusamente por diversas regiões, como a região 

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

vísceras e músculos. (Bouchard, Desprês, Mauriêcge, 1993). 

Através de mecanismos específicos, este tecido desenvolve uma importante 

função no controle do peso e da ingestão alimentar ao lado de outras importantes 

influências sobre o controle endócrino (Fonseca-Alaniz, Takada J, Alonso-Vale MIC, 

et al, 2006). A distribuição difusa da massa adiposa permite que o TA exerça 

controle metabólico mediante sinais endócrinos, parácrinos e autócrinos 

influenciando diversos territórios do organismo como cérebro, músculo, fígado, 

pâncreas, e outros, podendo esta influência depender da presença ou não de 

células adiposas em diferentes regiões (Bouchard, Desprês, Mauriêcge, 1993). 

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

adiposo executa são lipogênese e lipólise que, em médio e longo prazo, são 

controladas principalmente por vias neuroendócrinas, no entanto, em situações 

em que o organismo necessita de rápidas adaptações, essas ações (lipólise e 

lipogênese) são fortemente influenciadas por diferentes hormônios como a 

insulina e catecolaminas, além do sistema nervoso autônomo (Vázquez-Vela, 

Torres, Tovar, 2008).  

No período pós-prandial, com a maior oferta de nutrientes, ocorre aumento 

da liberação de insulina que estimula a lipogênese. Neste processo, reações 

bioquímicas em cadeia que têm início a partir de substratos lipídicos resultam em 

biossíntese e esterificação de ácidos graxos (AG) para a formação de triacilgliceróis 

(TAG) que são incorporados e armazenados na gota lipídica do adipócito. Nesta 

situação, a lipogênese depende da atividade de enzimas induzidas pela insulina 



como, por exemplo, a Ácido Graxo Sintase (FAS) e a Acetil-CoA Carboxilase (ACC) 

(Vázquez-Vela, Torres, Tovar, 2008;  Kovacs, Westerp-Platenga, 2006).  

Outra via de síntese, incorporação e armazenamento de lipídeos, é a 

lipogênese de novo (DNL), pela utilização de substratos não lipídicos, como os 

carboidratos e aminoácidos. Estudos bioquímicos postulam que esta via envolve, 

entre outros fatores, uma cadeia de reações que se inicia pela formação de 

acetilCoA (proveniente da glicólise anaeróbia) que, pela ação da ACC, resulta em 

formação de malonil-CoA, indispensável para a síntese de AG (Kovacs, Westerp-

Platenga, 2006; Jena, Jayaprakasha, Singh, 2002). 

Em contraste, em períodos inter-refeições, com a menor disponibilidade de 

AG e TAG e/ou maior demanda energética, o processo metabólico denominado 

lipólise é ativado e o conteúdo energético armazenado anteriormente sob forma de 

triacilgliceróis é hidrolisado em diacilglicerol (DAG) e mono-acilglicerol (MAG) 

para finalmente ocorrer liberação de três moléculas de ácidos graxos e uma 

molécula de glicerol por molécula de TAG para ser utilizado como fonte de energia. 

(Yeaman, 2004; Lafontan, Langin 2009). 

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. A re-

esterificação aumenta no exercício e em condições patológicas como 

hipertireoidismo por exemplo.  (Morimoto, Kameda, Tsujita, et al 2001; Sul, Wang 

1998) 

O equilíbrio entre lipólise e lipogênese se reflete no volume dos adipócitos. 

Quando há atividade prioritariamente lipolítica, o processo de hidrólise e liberação 

de AG leva à redução do tamanho dos adipócitos. No processo de lipogênese onde a 

síntese e a incorporação de lipídios no adipócito tornam-se prevalente, verifica-se 

aumento no volume (hipertrofia) destas células. 

A adipogênese, processo de desenvolvimento do adipócito a partir de 

células tronco, parece ocorrer primeiramente na fase fetal em humanos e durante 

a infância. É postulado que na vida adulta há baixa taxa de renovação de adipócitos, 

dando suporte a idéia de que o número de adipócitos pode ser pré-fixado durante a 

juventude e que esta fase é crucial no desenvolvimento de depósitos de gordura 

corporal (Muhlhausler, Smith, 2008).  Por outro lado, estudos mais recentes 

mostram que os adipócitos possuem capacidade de hipertrofia determinada 



geneticamente e que a expansão do adipócito até seu volume crítico (também 

determinado geneticamente) estimula o aumento do número destas células 

(hiperplasia ou adipogênese). A capacidade de hiperplasia e hipertrofia pode 

variar de acordo com a região de depósito do tecido adiposo em questão.  

Os diferentes sítios de localização do tecido adiposo no organismo, 

desempenham suas funções - produção e secreção hormonal, lipólise, lipogênese, 

adipogênese, entre outras - 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 a diferença 

morfológica de volume, por exemplo, que pode modular uma série de sinalizações, 

como sua capacidade metabólica que, não raro, leva à obesidade e complicações 

relacionadas à obesidade como diabetes e hipertensão arterial (Garaulet, Hernadez 

Morante, et al 2006). O balanço entre o aumento e diminuição do volume celular 

pode ser secundário à ação de hormônios específicos, pode ser secundário à dieta e 

ao estilo de vida, sendo ele ativo ou sedentário ou pode ser a característica da 

própria região em que estes adipócitos estão depositados.  

O volume dos adipócitos do tecido visceral mostram-se maiores 

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

intensa e parece apresentar efeitos mais pronunciados sobre agonistas β 

adrenérgicos e glicocorticóides. Aqui, o produto desta intensa atividade lipolítica é 

drenado aos hepatócitos, podendo causar disfunções hepáticas. No entanto, esta 

variação metabólica entre os tecidos não está bem esclarecida (Dicker, Rydén, 

Nãslund, et al, 2004). Ainda sobre a relação entre o volume celular e metabolismo 

do adipócito, a sensibilidade a insulina e captação de glicose parece ser 

inversamente proporcional ao volume dos adipócitos. Aqui, estreita-se ainda mais 

a relação entre adiposidade visceral e DM2, sendo o acúmulo desta adiposidade um 

preditor de alterações do metabolismo da glicose. 

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, adiposidade visceral está intimamente ligada ao 

desenvolvimento de resistência a 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 a insulina, DM2, 

hipertensão e dislipidemias (Giorgino, Laviola, Eiksson, 2005). Jernas (2006), 

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

e menores, apresentam expressão dos genes diferentes entre si associados a 

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

expressão mais intensa em células hipertrofiadas que células menores, 

comprovando que o volume celular, por si só, modula a funcionalidade do 

adipócito. 

 A distribuição do tecido adiposo varia entre os sexos e mesmo entre 

indivíduos que apresentam conteúdo similar de gordura corporal total. Os 

hormônios esteróides sexuais também estão intimamente ligados ao acúmulo e 

distribuição de gordura corporal.   Fenótipos clássicos são o feminino ou ginóide e 

o masculino ou andróide. Este último é caracterizado pelo acúmulo de tecido 

adiposo principalmente na região abdominal visceral, enquanto o ginóide reflete a 

maior distribuição de gordura na região subcutânea, principalmente na glúteo-

femoral. Tanto a leptina quanto a lipase de lipoproteínas, proteínas que possuem 

papel chave no desempenho metabólico e endócrino do TA, são reguladas, entre 

outros, por fatores de transcrição mediados por hormônios esteróides sexuais 

como a testosterona, progesterona e estrogênios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONCLUSÃO 
 

Os resultados deste estudo mostram de forma clara que: 

1. Os territórios adiposos SC, PE e RP apresentam diferenças importantes 

entre si, quanto às capacidades metabólicas de seus adipócitos; 

principalmente no que se refere ao volume celular; 

2. Muitos aspectos do seu metabolismo, em especial, os mais diretamente 

ligados ao armazenamento energético – captação de glicose, sua 

oxidação completa e sua incorporação em lipídeos – dependem da 

região anatômica de origem, sendo a gordura RP mais ativa; 

3. O tamanho celular dos adipócitos variou entre os três territórios 

estudados, sendo que a gordura RP mostrou-se mais hipertrófica e a 

gordura SC, mais hiperplásica; 

4. O tamanho celular revelou-se um fator importante associado à 

capacidade lipogênica da gordura; 

5. A resposta lipolítica, determinada através da liberação de glicerol no 

meio de incubação, não apresentou correlação com o tamanho celular do 

adipócito; 

6. A maior capacidade lipogênica da gordura RP não guardou uma relação 

clara com a expressão proteica de duas de suas principais enzimas da 

via de síntese lipídica. 
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