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RESUMO 

 
 

Siqueira Filho MA. Músculo esquelético e envelhecimento: vias de sinalização da insuline e 
IGF 1 nos diferentes tipos de fibras musculares, perfil morfológico e efeito do DHEA em 
ratos apresentando sarcopenia [Dissertação]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2008. 

 
A perda de massa e força musculares com o envelhecimento é uma condição altamente 
prevalente entre os adultos mais velhos e está associada a uma série de doenças, incluindo 
obesidade, resistência à ação da insulina e diabete melito tipo 2. O músculo esquelético é o 
maior tecido responsável pela captação da glicose e dos ácidos graxos após uma refeição e a 
redução de sua massa tecidual pode contribuir para alterações da homeostase glicêmica. O 
músculo é constituído por tipos de fibras que lhe confere diferentes respostas metabólicas, 
bem como diferenças na sensibilidade e responsividade à insulina. Com o avanço da idade há 
declínio da taxa de síntese da cadeia pesada da Miosina e perda de proporção e tamanho de 
tipos preferenciais de fibra nesse tecido. Declínios da força muscular e dos níveis circulantes 
de testosterona em homens e de IGF 1 e desidroepiandrosterona sulfatada (DHEA-S) em 
ambos os gêneros, estão associados a reduções da síntese protéica. Estudos demonstram que a 
reposição com DHEA em humanos e modelos animais promove aumento da sensibilidade à 
insulina. OBJETIVOS: Caracterizar a expressão das proteínas intracelulares envolvidas na 
síntese proteíca e investigar o efeito do tratamento com DHEA, sobre essas proteínas, em 
músculos esqueléticos de ratos adultos com 12-14 meses de idade. METODOS: Análise da 
expressão protéica e do grau de fosforilação por immunoblotting e medidas da proporção e do 
tamanho dos tipos de fibras através da histoquímica dos músculos Sóleo e Extensor digital 
longo (EDL). RESULTADOS: Observa-se que músculo com predominância de fibras tipo 1 
(Sóleo) apresenta maior conteúdo protéico de IR-β 77±3% e Akt 1 75±5% (p<0,0001), ERK 1 
38±8% (p<0,05), PGC 1α 68 ± 10 (p<0,01) e maior intensidade do grau de fosforilação da 
p70S6K, enquanto músculo com predominância de fibras tipo 2 (EDL) exibe maior expressão 
protéica de IGF1R 44±17%, IRS 2 33±8% e p85PI3-K 52±8% (p<0,05), e apresenta 
importante indicador de sarcopenia observado por redução na proporção e tamanho médio 
(41±6% e 72 ± 3% respectivamente, p<0,001) das fibras tipo 2b. Além disso, o tratamento por 
uma semana com DHEA não promoveu qualquer alteração tanto na sensibilidade à ação da 
insulina, quanto na expressão e fosforilação de proteínas envolvidas na via de sinalização da 
insulina dos músculos Sóleo e EDL, mas induziu uma redução do tamanho médio (74 ± 6%, 
p<0,05) das fibras tipo 1 no EDL. Esses dados indicam que há regulação músculo-específica 
em vias da insulina e IGF 1 em músculos constituídos por populações distintas de tipos de 
fibras, que ratos Wistar com 12-14 meses de idade apresentam indicadores de sarcopenia e 
que o tratamento com DHEA não é capaz de modular essas vias, apesar de induzir mudanças 
morfológicas com significado fisiológico ainda desconhecido. 
 

Palavras-chave: Desidroepiandrosterona; Insulina; Músculo esquelético; Tipos de fibra; 
Envelhecimento; Sarcopenia. 



ABSTRACT 

 
 

Siqueira Filho MA. Skeletal muscle and insulin action: intracellular pathway in type 1 and 
type 2 muscle fibers, morphological pattern, and effect of DHEA in sarcopenic rats [Master 
thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 

 
Reductions in skeletal muscle mass and strength are highly prevalent in aging and are related 
to several diseases such as obesity, insulin resistance and type II diabetes. After meal 
ingestion, glucose and fatty acids uptake are mainly performed by skeletal muscles. Thus, 
reductions in skeletal muscle mass can exert profound influences and even impair the 
glicaemic homeostasis. The skeletal muscle is constituted by different fiber types, resulting in 
both, different metabolic responses and insulin sensibility. With aging, it is observed a 
decrement in myosin heavy chain protein synthesis, as well as preferential decrements in 
muscle fiber type size and composition. Decreases in skeletal muscle strength and testosterone 
levels in men, and IGF 1 and dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in both genders are 
highly correlated with reductions in skeletal muscle protein synthesis. Importantly, several 
studies have demonstrated that DHEA reposition in both, animals and humans, can promote 
increases on insulin sensitivity. OBJECTIVES: To characterize the effects of DHEA 
treatment on expression of intracellular proteins involved in muscle protein synthesis in 
either, Soleus and Extensor digitorum longus (EDL) muscle of 12-14 month old rats. 
METHODS: Determination of protein expression and phosphorylation levels by typical 
immunoblotting and measurements of muscle fiber size and composition through 
histochemical methods were done in both, Soleus and EDL muscle. RESULTS: It was 
observed that skeletal muscle groups predominantly composed of type 1 fibers shows 
increased protein content of IR-β 77±3% and Akt 1 75±5% (p<0.0001), ERK 1 38±8% 
(p<0.05), PGC 1α 68 ± 10 (p<0.01) and accompanied by increased phosphorylation levels of 
the p70S6K protein, whereas skeletal muscle predominantly composed of type 2 fibers 
exhibits increased protein expression of IGF 1R 44±17%, IRS 2 33±8% and p85PI3-K 52±8% 
(p<0.05). Moreover, DHEA treatment (one week) did not promote alterations in protein 
expression and phosphorylation levels of insulin signaling pathway and histological variables, 
but decreased the mean fiber caliber (74 ± 6%, p<0.05) of type 1 fibers in EDL muscle. These 
results indicate there are a fiber type muscles specific regulation of intracellular pathways 
modulated by insulin and IGF-1. It is also possible to suggest that 12-14 month old rats 
present sarcopenia and that DHEA treatment does not alter such pathways although DHEA 
treatment induced morphological alterations with physiological meaning yet unknown. 
 
Keywords: Dehydroepiandrosterone; Insulin; Skeletal muscle; Fiber types; Aging; 
Sarcopenia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 A maior parte do carboidrato ingerido que entra no sistema circulatório é absorvido 

por tecidos periféricos (Meyer et al., 2002) e o local predominante de captação desta glicose é 

o músculo esquelético. Esta corresponde, aproximadamente, a ¼ do carboidrato ingerido 

(Firth et al., 1986; Jackson et al., 1986; Kelley et al., 1988; McMahon, Marsh e Rizza, 1989; 

Butler et al., 1991; Mitrakou et al., 1992; Kelley et al., 1994), e as diminuições da proporção 

de massa muscular corporal podem contribuir para alterações da homeostase glicêmica 

(Avignon et al., 1997; Soonthornpun et al., 1999). 

 O tecido muscular esquelético é constituído por fibras de contração lenta (oxidativas 

ou tipo 1) e fibras de contração rápida (não oxidativas ou tipo 2) (Gaster et al., 2001). As 

fibras tipo 1 são pequenas, produzem baixa tensão mas são altamente resistentes à fadiga 

porque possuem grandes e numerosas mitocôndrias e são efetivas em metabolizar gordura, 

enquanto as fibras tipo 2 são maiores, produzem uma enorme tensão, mas apresentam uma 

pobre resistência à fadiga, além da existência de fibras intermediárias que apresentam 

características intermediárias às anteriormente citadas (Kirkendall e Garrett, 1998). Outras 

particularidades que se somam ao tecido muscular são a maior sensibilidade e responsividade 

à insulina por parte das fibras tipo 1 (Lillioja et al., 1987; Kern et al., 1990; Kriketos et al., 

1996; Zierath et al., 1996), enquanto observa-se maior sensibilidade à contração por parte das 

fibras tipo 2 (Ploug, Galbo e Richter, 1984). 

 O músculo esquelético é um tecido dinâmico que passa constantemente por um 

processo de troca de suas proteínas pela síntese de outras utilizando novos aminoácidos. Essa 

troca é resultado da constante taxa de síntese e degradação protéicas sugerindo que, 

aproximadamente, 65 a 80% dos aminoácidos são ressintetizados por este processo chamado 

turnover protéico (Mader, 1988), com fundamental importância para determinar a quantidade 

de proteínas do tecido, mas também para manter sua qualidade ao remover moléculas 

danificadas e as substituir por novas (Welle, 2002). 

 Enquanto o aumento da atividade proteolítica pode resultar na atrofia do tecido 

muscular, aumentos da taxa de síntese protéica podem resultar no aumento desse tecido - 

hipertrofia (Glass, 2003). Para atividade proteolítica, a ativação da caspase-3 durante a atrofia 

é um mecanismo envolvido nos passos iniciais da fragmentação de miofibrilas ou complexo 

Actina-Miosina (Du et al., 2004). Estes fragmentos podem ser degradados pelo sistema 

ubiquitina-proteassoma (Kandarian e Jackman, 2006), cujas enzimas substrato-específico do 
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processo de ubiquitinação, ubiquitinas-ligases músculo-específicas, sofrem upregulation em 

condições atróficas (Bodine et al.,2001; Gomes et al., 2001). 

 Por outro lado, a insulina (Proud, 2006) e o fator 1 de crescimento semelhante à 

insulina - o IGF 1 (Bodine et al., 2001; Rommel et al., 2001) são agentes reguladores de 

importantes vias intracelulares, em particular a via PI3-K/Akt, que resulta em uma cascata de 

ativação de alvos necessários para síntese protéica. 

 A PI3-K (fosfatidilinositol-3 quinase) é uma quinase de lipídeos composta por duas 

subunidades constitutivamente associadas: a regulatória de 85 kilodaltons (kDa) e a 

subunidade catalítica de 110 kDa (Hirsch, Costa e Ciraolo, 2007). A subunidade regulatória 

age como uma adaptadora que liga a subunidade catalítica a outros elementos na via de 

sinalização (Shepherd, 2005). 

 Após ativação da PI3-K, há estimulação de serina/treoninas quinases dependentes de 

PIP3, entre elas, quinases dependentes de fosfoinositídeos 1 e 2 (PDK 1 e 2), com subsequente 

estimulação da proteína Akt envolvida em efeitos como síntese lipídica (Kitamura et al., 

1999), de glicogênio (Burgering e Coffer, 1995; Cross et al., 1995), translocação de GLUT 4 

(Calera et al., 1998), sobrevivência celular (Datta, Brunet e Greenberg, 1999) e síntese de 

proteínas (Alessi e Downes, 1998; Scott et al., 1998).  

 Etapas regulatórias importantes da síntese protéica envolvem o início da tradução 

gênica regulada pela via intracelular Akt/mTOR/p70S6K (Fingar e Blenis, 2004). Evidências 

para esta via surgiram após observações de que as proteínas Tsc1-Tsc2 (Tuberous sclerosis 

complex 1 e 2) podem inibir a mTOR (Inoki et al., 2002; Tee et al., 2002). Nesta via, a Akt 

fosforila a proteína Tsc2 ativando a mTOR, pelo menos em parte, por romper o complexo 

Tsc1-Tsc2 (Inoki et al., 2002). Em células estimuladas por insulina a ativação da p70S6K se 

mostrava inibida diante de aumentos da expressão do complexo Tsc1-Tsc2 (Inoki et al., 2002; 

Tee et al., 2002). 

 A mTOR pode aumentar a síntese protéica no músculo esquelético modulando, no 

mínimo, duas vias distintas, a via p70S6K e a via da proteína PHAS-1 (também chamada 4E-

BP) que age como um regulador negativo do fator de iniciação eIF-4E (Hara et al.,1997; 

Proud, 2004). Porém, a mTOR parece ter uma função importante e central na integração de 

uma variedade de sinais de crescimento, desde ativação por fatores de crescimento protéicos e 

insulina que resultam na síntese protéica, até simples estímulos nutricionais (Glass, 2005), 

como é o caso dos aminoácidos provenientes da dieta que também são capazes de ativar 
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diretamente a proteína mTOR, causando uma subsequente ativação da p70S6K (Hara et al., 

1997; Burnett et al., 1998). 

 Em adultos jovens, observa-se um equilíbrio entre a síntese e degradação de suas 

proteínas, sem que mudanças na massa muscular esquelética sejam observadas (Volpi et al., 

2001). Entretanto, a perda de massa muscular, acompanhada de reduções da força e 

resistência musculares, presente no envelhecimento é chamada de sarcopenia (Evans, 1995). 

 Fatores como inatividade física, doenças e o envelhecimento podem representar 

condições potenciais que levam à atrofia da massa muscular, cujas consequências funcionais e 

morfológicas comuns de todas as formas de atrofia são diminuída área de secção transversa da 

fibra muscular e seu conteúdo protéico, redução da força e potência, aumento da 

fadigabilidade e aumento de resistência à ação da insulina (Kandarian e Jackman, 2006). 

 Com particular interesse na relação com o envelhecimento, as mudanças na massa 

muscular tem representado um problema de saúde devido à perda da mobilidade e força 

associada à redução dessa massa (Greenlund e Nair, 2003). Ademais, há declínio gradual da 

densidade óssea (Bevier et al., 1989), diminuição da taxa metabólica basal (Piers et al., 1998), 

queda da captação máxima de oxigênio (Roubenoff e Hughes, 2000), mudanças na 

composição corporal com aumento na adiposidade (Forbes, 1999), aparecimento de 

resistência à ação da insulina (Ryan, 2000) e aumento na incidência de diabete melito tipo 2 

(Avignon et al., 1997; Soonthornpun et al., 1999). 

 Alguns fatores podem levar à sarcopenia, entre eles: perda regular da atividade física 

diária ou da função neuromuscular, mudanças no metabolismo protéico, alterações endócrinas 

ou da expressão gênica e apoptose celular (Marcell, 2003). 

 No envelhecimento há alterações nas fibras musculares do tipo 2 que têm seu tamanho 

reduzido, enquanto que as fibras do tipo 1 são muito menos afetadas tanto em humanos 

(Grimby et al., 1982) quanto em modelos animais (Punkt, Mehlhorn e Hilbig, 1998; Korach-

Andre et al., 2005). Ademais, há redução também no número de fibras (Kamel, 2003) e na 

síntese de proteínas (Rooyackers et al., 1996; Balagopal et al., 1997) acompanhada do 

acúmulo de proteínas não funcionais (Marcell, 2003). 

 A taxa de síntese da cadeia pesada da Miosina foi correlacionada com medidas da 

força muscular, níveis circulantes de IGF 1, desidroepiandrosterona na forma sulfatada 

(DHEA-S) em homens e mulheres e testosterona em homens (Basu, Basu e Nair, 2002). 

Comparados às pessoas jovens, os idosos apresentam uma maior proporção de tecido fibroso 

na massa muscular e menor tecido metabolicamente ativo com um maior conteúdo líquido 
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(LaMarco et al., 1991). Além disso, o acúmulo de proteínas não funcionais que não são 

eficientemente removidas do músculo em associação ao envelhecimento pode aumentar a 

quantidade de material não contrátil neste tecido, e isso pode explicar porque a força muscular 

declina em maior grau comparado à perda de sua massa no processo da sarcopenia (Grune et 

al., 2001).  

 Reduções da massa muscular e dos níveis de atividade física contribuem para 

diminuição do gasto energético total em uma pessoa idosa. A massa muscular é responsável 

por aproximadamente 30% do gasto energético no estado de repouso e a atividade física pode 

contribuir variavelmente entre 10-60% do gasto energético total diário (Evans, 1997; 

Greenlund e Nair, 2003). Nesse contexto, pessoas adultas podem ter um ganho de 

aproximadamente 0,5 kg de massa adiposa ao ano entre as idades de 30 e 60 anos, e uma 

concomitante perda da massa muscular esquelética de, aproximadamente, 0,25 kg por ano no 

mesmo intervalo de tempo (Forbes, 1999). Assim, a redução do gasto energético total pode 

contribuir para o aumento do tecido adiposo total, especialmente o acúmulo de gordura 

abdominal. Essas alterações na composição corporal apresentam correlação com o 

aparecimento da resistência à ação da insulina, contribuindo com aumento da prevalência do 

diabete tipo 2, hiperlipidemia e hipertensão na população geneticamente susceptível (Nair et 

al., 2006). 

 Estudos com ratos de 20 meses de idade mostraram resistência à ação da insulina 

(Nishimura et al., 1988) e diminuída síntese do glicogênio muscular (Goodman et al., 1983), 

sem alteração na ligação da insulina com seu receptor em músculos esqueléticos isolados, 

sugerindo que o defeito celular associado à resistência insulínica do envelhecimento seria um 

evento pós-receptor. A sinalização da insulina fica comprometida com o avanço da idade, 

entre outros fatores, por uma associada redução da expressão do IRS 1 em tecidos como o 

muscular esquelético (Carvalho et al., 1996) e tecido adiposo (Caperuto et al., 2006) e por 

uma redução do grau de fosforilação do IRS 2 em fígado, músculo e tecido adiposo, 

acompanhada de redução da associação com a PI3-K (Carvalho et al., 2000; Caperuto et al., 

2006). Além disso, a depleção do “pool” intracelular do transportador de glicose - o GLUT 4, 

foi observada em músculos esqueléticos de ratos com 10 meses (Gulve et al., 1993). Ainda 

que seja observada uma redução da captação de glicose em ratos à medida que envelhecem, 

esta diminuição é muito marcante entre 2 e 4 meses de idade, sendo menos expressiva nos 

meses seguintes (Goodman et al., 1983; Nishimura et al., 1988). 
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 Estas proteínas são envolvidas com os sinais intracelulares da insulina que apresenta 

papel central na homeostase energética, crescimento e sobrevivência celular, atuando em 

praticamente todas as células através de modificação na expressão ou atividade de uma série 

de enzimas e sistemas de transporte. 

 Os passos iniciais da ação da insulina envolvem a ligação do hormônio ao seu receptor 

específico de membrana plasmática (Cheatham e Kahn, 1995). O receptor de insulina (IR) é 

uma glicoproteína tetramérica constituída por duas subunidades α, cada uma com 135.000 

Daltons e unidas entre si por ligação dissulfeto, com localização inteiramente extracelular 

possuindo o sítio de ligação da insulina; e por duas subunidades β, cada uma com 95.000 

Daltons unidas às subunidades α por ligações dissulfeto e com localização transmembrana, 

sendo as responsáveis pela transmissão do sinal em direção ao citoplasma (Kahn, 1985). As 

subunidades β são proteínas com atividade quinase de tirosinas capazes de se autofosforilar e 

de fosforilar outros substratos em resíduos de tirosina após a ligação do hormônio à 

subunidade α (Kasuga, Karlsson e Kahn, 1982). A ligação da insulina induz uma mudança 

conformacional em seu receptor capaz de ligar ATP às subunidades β no domínio intracelular. 

O ATP ligado ativa a autofosforilação do receptor o qual, em parte, é capaz de ativar quinases 

do receptor em direção a substratos intracelulares (Hubbard et al., 1994; Hubbard, 1997). 

 Os substratos endógenos do IR são rápida e diretamente fosforilados em tirosina pela 

ativação do receptor (Bernier et al., 1987). O primeiro destes substratos foi chamado de IRS 1 

(substrato 1 do receptor de insulina) de localização citoplasmática e possuindo muitos sítios 

de fosforilação em serina, treonina e tirosina (Sun et al., 1991). Essa proteína é crucial no 

processo de transmissão do sinal insulínico, localizada estrategicamente na fase inicial da 

sinalização e, atuando como proteína ancoradoura capaz de ativar diversas enzimas. 

 O IRS 2 apresenta homologia estrutural e na distribuição tecidual ao IRS 1 (Sun et al., 

1995). Há evidências de que o IRS 1 é o principal substrato do receptor em músculos, 

enquanto que o IRS 2 tem papel central no fígado, ilhotas pancreáticas e sistema nervoso 

central (Withers et al., 1998; Kulkarni et al., 1999; Kido et al., 2000). 

 Estímulo com insulina induz associação e ativação entre IRS 1 e 2 com a PI3-K (Folli 

et al., 1992), e a associação do IRS 1 com a PI3-K é essencial para o transporte de glicose no 

tecido adiposo (Clarke et al., 1994), no muscular e para síntese de glicogênio e controle do 

crescimento celular na maioria dos tecidos (Tsakiridis et al., 1995). A ativação da PI3-K é um 

evento intracelular inicial e crítico em resposta a uma variedade de fatores de crescimento, 

citocinas e hormônios incluindo a insulina (Stephens, Jackson e Hawkins, 1993; 
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Vanhaesebroeck et al., 1997). Uma vez ativada, a PI3-K fosforila os fosfatidilinositol 4,5-

bifosfato de membrana produzindo fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato – os PIP3 (Vivanco e 

Sawyers, 2002; Matsui et al., 2003) resultando em um rápido aumento nos níveis destes PIP3 

que ocorre em todas as células estimuladas por insulina (Alessi e Downes, 1998). A jusante à 

ativação da PI3-K há uma variedade de respostas incluindo translocação de GLUT 4 (Clarke 

et al., 1994; Kotani et al., 1995), síntese de glicogênio (Sakaue et al., 1995; Shepherd, Nave e 

Siddle, 1995), inibição de lipólise (Rahn et al., 1994; Wijkander et al., 1998; Kitamura et al., 

1999) e estimulação da síntese protéica (Cheatham et al., 1994). 

 A Akt, a jusante da PI3-K, é representada por três isoformas (Akt 1 ou PKBα, Akt 2 

ou PKBβ e Akt 3 ou PKBγ) tanto em roedores quanto em humanos, codificadas por genes 

distintos (Coffer, Jin e Woodgett, 1998; Murthy et al., 2000), mas apresentam homologia com 

características bioquímicas similares (Coffer, Jin e Woodgett, 1998). A Akt 1 desempenha um 

papel importante na regulação do crescimento celular (Chen et al., 2001; Brozinick Jr, 

Roberts e Dohm, 2003), enquanto que as isoformas Akt 2 e 3 estão mais envolvidas no 

metabolismo da glicose (Brozinick Jr, Roberts e Dohm, 2003). 

 Alvos da Akt incluem, entre outras, proteínas regulatórias chaves envolvidas na 

tradução e síntese protéica - mTOR, p70S6K e PHAS 1 (4E-BP 1) (Cross et al., 1995; Scott e 

Lawrence Jr, 1998; Nave et al., 1999), bem como, proteínas da família dos fatores de 

transcrição FOXO responsáveis pela upregulation de ubiquitina ligases envolvidas com a via 

proteolítica (Sandri et al., 2004; Stitt et al., 2004). A Akt inibe de maneira predominante a 

indução de sinais atróficos promovidos pela via proteolítica ubiquitina-proteassoma, 

prevenindo a indução de mediadores atróficos - ubiquitina ligases MuRF 1 e MAFbx (Stitt et 

al., 2004), também conhecida como Atrogina 1 (Gomes et al., 2001). 

 Em miotubos, os fatores transcricionais FOXO são excluídos do núcleo quando a Akt 

está fosforilada, porém translocam de volta sob desfosforilação para ativar genes envolvidos 

no processo de morte celular, inibição do ciclo celular e metabolismo (Tran et al., 2003). Em 

ratos transgênicos com expressão aumentada de FOXO1 foi possível observar um fenótipo de 

atrofia muscular (Kamei et al., 2004), e a ativação da FOXO3a foi capaz de induzir sinais 

atróficos (Sandri et al., 2004). É possível que haja uma relação entre a ativação deste fatores 

transcricionais na patogênese da sarcopenia e sua associação com obesidade e diabete (Kamei 

et al., 2004). 

 Outra importante via que participa na resposta celular à insulina é a via mitogênica 

ras-raf 1-MAPK (mitogen-activated protein quinase) (Avruch, 1998). A proteína Grb 2 
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contém duas porções SH3 e uma SH2 e apresenta a capacidade de se ligar ao IRS 1 

(Cheatham e Kahn, 1995). A Grb 2 age como uma molécula adaptadora que liga o fator 

permutador de guanina à p21ras, chamado mSOS (son-of-sevenless), a fosfoproteínas como o 

receptor do EGF e o IRS 1. O complexo Grb/mSOS ativa a p21ras, estimulando a ligação de 

GTP. Por analogia, a interação do complexo Grb/mSOS ao IRS 1 pode mediar a estimulação 

da p21ras pela insulina. A proteína ras se liga à raf 1 que fosforila e ativa as MAPKs, via 

relacionada com o crescimento, diferenciação e proliferação celular (Avruch, 1998). O 

estresse celular, citocinas, fatores de crescimento e insulina induzem mudanças na atividade 

dos vários membros da família das MAPKs, cuja cascata de sinalização pode ser subdividida 

em algumas vias mediadas por proteínas como ERKs 1 e 2 (extracelullar signal-regulated 

quinases), MAPK p38 e JNK (c-Jun NH2-terminal quinases) (Widegren, Ryder e Zierath, 

2001). 

 Além do papel das MAPKs no crescimento celular, há evidências de seu envolvimento 

na regulação da atividade do principal controlador da biogênese mitocondrial - o PGC 1, que 

é responsável por estimular a transcrição gênica agindo como um co-ativador transcricional 

que não se liga diretamente ao DNA, mas aos fatores de transcrição já ligados ao DNA em 

seqüências ou elementos de reconhecimento específicos (Knutti, Kressler e Kralli, 2001). Os 

níveis de PGC 1α apresentam relação com o conteúdo mitocondrial muscular quando se 

comparam os tipos de fibra (Lin et al., 2002), das quais merecem destaque as fibras 

musculares tipo 1 que possuem alta densidade de mitocôndrias e apresentam metabolismo 

aeróbico predominante (Kirkendall e Garrett, 1998; Gaster et al., 2001). Por outro lado, não 

está completamente esclarecido se a expressão de proteínas envolvidas nessas vias de 

sinalização intracelular relacionadas a síntese proteíca é semelhante nos tecidos musculares 

com predominância de tipos de fibras distintos. 

 
 

1.1 DHEA e metabolismo energético no envelhecimento 

 
 
 Com o envelhecimento existe um declínio dos níveis circulantes de diversos 

hormônios, incluindo hormônio do crescimento, IGF 1, DHEA, testosterona, estradiol e 

progesterona (Arlt e Hewison, 2004). 

 A conversão de DHEA à andrógenos ou estrógenos pelos tecidos periféricos passou a 

ser chamada de intracrinologia, e este fenômeno representa a ação de enzimas 

esteroidogênicas específicas capazes de produzir localmente os esteróides à medida que se 
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tornam necessários dentro da célula, sem que isso resulte em aumento nos níveis sanguíneos 

de andrógenos ou estrógenos (Labrie, 1991). 

 A síntese de DHEA e DHEA-S é baixa ou quase nula nos mamíferos, exceto em 

primatas (Cutler et al., 1978). A produção desse hormônio está elevada durante o 

desenvolvimento neonatal pelo feto, diminui rapidamente após o nascimento, aumenta na 

idade infantil entre os 6 e 8 anos de idade (Labrie et al., 2005) depois da qual volta a 

expressar baixos níveis até a fase adolescente. Por volta da segunda década de vida, entre os 

20 e 30 anos, os níveis deste hormônio aumentam e chegam a seus valores máximos (Labrie 

et al., 1997), apresentando diferenças entre os gêneros com concentrações sanguíneas maiores 

no homem (Rainey et al., 2002). Depois desta fase os níveis de DHEA e DHEA-S começam a 

declinar novamente (Labrie et al.,1997) e a partir da sétima década de vida, observam-se os 

níveis mais baixos de sua concentração sanguínea.  

 Esse declínio tem sido chamado de adrenopausa, apesar da secreção de cortisol não se 

alterar consideravelmente com o envelhecimento (Laughlin e Barrett-Connor, 2000). A queda 

nos níveis de DHEA-S mostra uma alta variabilidade entre os indivíduos e parece estar 

associada a redução do tamanho da zona reticular da glândula adrenal (Parker et al., 1997). A 

adrenopausa é independente da menopausa e ocorre em ambos os gêneros. Enquanto as 

concentrações séricas de DHEA-S não variam durante todo o dia, a secreção de DHEA 

acompanha um ritmo diurno similar ao do cortisol. Liu e colaboradores (1990) observaram 

uma atenuação do rítmo diurno e amplitude de pulso da secreção de DHEA em curso do 

envelhecimento. Além disso, a secreção de DHEA induzida pelo hormônio 

adrenocorticotrófico hipofisário foi reduzida em indivíduos idosos (Parker et al., 2000), 

enquanto a resposta do cortisol induzida pelo mesmo hormônio se manteve constante ou 

exibiu aumento. 

 Os níveis plasmáticos de DHEA-S em homens e mulheres adultos são de 100 a 500 

vezes maiores que os níveis de testosterona e 1.000 a 10.000 vezes que aquelas de estradiol, 

porém fornecendo um amplo reservatório para conversão à andrógenos/estrógenos nos tecidos 

periféricos que possuam a maquinaria necessária para transformar o DHEA em esteróide 

sexual ativo (Labrie et al., 2005).  

 Estudos frequentemente conduzidos com doses suprafisiológicas, têm levado à 

suposição de que o declínio do DHEA relacionado à idade pode desempenhar um papel nas 

mudanças degenerativas observadas em humanos idosos e que a administração de DHEA  
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pode reverter algumas dessas mudanças (Arlt e Hewison, 2004). Entretanto, as adrenais de 

roedores não são capazes de sintetizar DHEA (Miller, 2002) e assim, os níveis circulantes de 

DHEA e DHEA-S nesses animais está, em ordem de magnitude, diversas vezes menor que 

nos humanos, não havendo relatos desse padrão de declínio nas concentrações de DHEA com 

o envelhecimento dos roedores (Arlt e Hewison, 2004). 

 O decréscimo no nível sérico de DHEA está associado ao aumento na incidência de 

aterosclerose, obesidade e diabete melito tipo 2 (Mazza et al., 1999). Outros efeitos benéficos 

atribuídos ao DHEA descritos na literatura são: ação antiproliferativa e quimioprotetora 

(Regelson e Kalimi, 1994). 

 Ademais, há evidências de redução da resistência à ação da insulina, acompanhada de 

redução da gordura subcutânea abdominal em mulheres que usaram creme contendo DHEA 

por 12 meses (Diamond et al., 1996) e redução da gordura subcutânea e visceral abdominal, 

além de aumento da resposta de secreção da insulina frente a sobrecarga de glicose e melhora 

da sensibilidade à insulina em homens com idade entre 65-78 anos que receberam 50 mg de 

DHEA por 6 meses (Villareal e Holloszy, 2004). 

 O tratamento com DHEA em ratos adultos normais ou obesos induz aumento da 

sensibilidade à insulina (Richards, Porter e Svec, 2000; Campbell et al., 2004) acompanhada 

de aumento no grau de fosforilação das proteínas IRS 1, IRS 2, Akt e PKC atípica em fígado e 

músculo estriado esquelético (Campbell et al., 2004) e induz modificações morfológicas 

importantes nas células da ilhota pancreática secretoras de insulina em animais com 12 meses 

de idade, exibindo aumento na massa das células-β pancreáticas e uma melhora na capacidade 

de secretar insulina (Medina et al., 2006). No entanto, não está definido se o tratamento com 

DHEA é capaz de modular a via Akt/mTOR/p70S6K, envolvida na síntese protéica de 

músculo esquelético de ratos adultos com 12-14 meses de idade. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

 Caracterizar a expressão de proteínas intracelulares envolvidas na síntese proteíca e 

investigar o efeito do tratamento com DHEA, sobre essas proteínas, em músculos esqueléticos 

de ratos adultos com 12-14 meses de idade.  

  

Para isso foram avaliadas: 

 

1) A expressão protéica de IR-β, IGF1R, IRS 1, IRS 2, p85PI3-K, Akt 1, Akt 2, 

p70S6K, ERK 1 e 2, PGC-1α e a fosforilação em fosfoserina473Akt e 

fosfothreonina421/serina424 p70S6K nos músculos Sóleo (com predomínio de fibras tipo 

1) e extensor digital longo (EDL, com predomínio de fibras tipo 2) através do 

Immunoblotting; 

 

2) A proporção dos tipos de fibras musculares e medida da área de secção transversa 

relativa nos mesmos músculos através da Histoquímica. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais 

 

 

 Foram utilisados ratos Wistar com 2-3 meses e 12-14 meses de idade fornecidos pelo 

Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-

USP). Os animais foram alimentados com ração Nuvital (Nivilab, Colombo, PR) e água ad 

libitum e permaneceram em sala com ciclo claro-escuro de 12-12 h e temperatura de 23 ± 2 

ºC. A Comissão de ética em experimentação animal do ICB-USP aprovou previamente os 

procedimentos realizados (Certificado 051/05/CEEA). 

 

 

3.2 Materiais 

 

 
 Os reagentes e os aparelhos para eletroforese em gel de sódio dodecil sulfato de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) foram da Bio-Rad (Richmond, CA). Metano hidroximetilamina 

(TRIS), fenilmetilsulfonilfluoreto (PSMF), aprotinina, ditiotreitol (DTT), DHEA, albumina, 

colagenase tipo V e poli-lisina foram fornecidos pela Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO) e 

insulina regular pela Lilly. A membrana de nitrocelulose, ECL e os kits para detecção por 

quimioluminescência foram fornecidos pela Amersham (UK). D-glicose anidra e PEG 

(polietileno glicol + tampão borato) foram fornecidos pelo Labsynth. Os anticorpos anti-IR-β, 

anti-receptor de IGF 1, anti-IRS 2, anti-Akt 2, anti-fosfoserina473Akt, anti-p70S6K e anti-

fosfothreonina421/serina424 p70S6K foram da Santa Cruz Biotechnology; anti-IRS 1, anti-

p85PI3-K, anti-Akt 1 e anti-MAPK42/44 (também denominados anti-ERK 1 e 2) foram da 

Upstate Biotechnology e anti-fosfothreonina202/tirosina204 MAPK foi da Cell Signaling 

Technology. 
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3.3 Métodos 

 

 

3.3.1 Administração de DHEA 

 
 

 Os ratos de 12-14 meses receberam veículo (óleo de soja) contendo ou não DHEA (10 

mg/kg) em injeção subcutânea, dose única, e sete dias após foram eutanasiados por sobrecarga 

de anestésico. 

 

 

3.3.2 Índice de decaimento da glicose (Kitt) 

 

 
 Para avaliar a sensibilidade à insulina, os animais após privação alimentar de 10 a 12 

horas, foram anestesiados com tiopental sódico (60 mg/kg de peso do animal). Ao se 

confirmar o efeito do anestésico através da observação da não retirada da cauda a estímulo de 

pressão, foi injetada solução de insulina (750 mU/ml/kg de massa do animal) na veia porta 

hepática. Amostras de sangue da cauda foram coletadas em um glicosímetro (Accu-Chek Go, 

Roche) para dosagem da glicemia nos tempos 0 (basal), 4, 8, 12 e 16 minutos após injeção de 

insulina. A constante de decaimento da glicose (Kitt) foi calculada pela fórmula 0,693/t1/2, 

onde t1/2 é o tempo de meia vida da glicose plasmática calculada pela inclinação da curva 

obtida durante a fase linear do decaimento da glicose plasmática (Bonora et al., 1989, 2000). 

 

 

3.3.3 Extração das proteínas totais dos músculos esqueléticos 

 

 

 Foram selecionados os músculos Extensor digital longo (EDL) e Sóleo em cada 

animal. Amostras dos tecidos extraídos foram utilizadas para extração total de proteínas. Os 

músculos dos grupos controle e DHEA foram homogeneizados com polytron em 2 ml de 

tampão de extração constituído de Triton-X 100 1%, Tris (pH 7,4) 100 mM, pirofosfato de 
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sódio 100 mM, fluoreto de sódio 100 mM, EDTA 10 mM, ortovanadato de sódio 10mM, 

PMSF 2 mM e aprotinina 0,01 mg/ml. Os extratos foram centrifugados a 12000 rpm a 4 °C 

por 40 minutos para a remoção do material insolúvel. Após centrifugação, os sobrenadantes 

das amostras tiveram seu conteúdo protéico quantificado utilizando o reagente de Bradford 

(BioRad). Depois foram tratados com tampão de Laemmli (Laemmli, 1970), acrescido de 

DTT 200 mM, na proporção de 4:1 (V:V) e 90 μg de proteína total foi submetida a 

eletroforese em gel de poliacrilamida. Em cada gel há um marcador de peso molecular com 

valores estabelecidos. 

 

 

3.3.4 Análise protéica por Immunoblotting: 

 

 

 A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente para uma 

membrana de nitrocelulose, através de um aparelho também da Bio-Rad por 2 horas a 120 V, 

como descrito por Towbin, Staehelin e Gordon (1979). Porém no tampão foi acrescido SDS 

0,1% para melhorar a eluição de proteínas de alto peso molecular. A ligação inespecífica de 

proteínas na membrana de nitrocelulose foi diminuída pela incubação destas com uma solução 

bloqueadora (leite desnatado Molico 5%, Tris 10 mM, NaCl 150mM e Tween 20 0,02%) a 4 

°C durante a noite. Seguindo as recomendações de cada fabricante quanto a diluição dos 

anticorpos, as membranas foram então incubadas com anticorpos específicos em solução 

bloqueadora (com 3% de BSA ao invés de leite) por 8-12 horas (overnight) a 4 °C e lavadas 

com esta mesma solução sem leite ou BSA, por 30 minutos. Em seguida, estas membranas 

foram incubadas com anticorpo conjugado com peroxidase por 1 hora a temperatura ambiente 

e solução para detecção por quimioluminescência como descrito no protocolo do kit. A 

intensidade das bandas nas auto-radiografias reveladas foi determinada através da leitura por 

densitometria óptica das imagens escaneadas utilizando um scanner (Xerox Workcentre 

3119) e o programa Scion Image (Scion Corporation). 
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3.3.5 Histoquímica da ATPase de Miosina 

 
 
 Os músculos Sóleo e EDL foram extraídos, cortados ao meio e uma das metades 

banhada em isopentano gelado por 10 segundos e imediatamente posta no nitrogênio líquido e 

estocado em temperatura -80 ºC. Os músculos congelados foram cortados transversalmente 

em 10 μm de espessura partindo da região média à região proximal usando um criostato 

(LEICA CM 1850). Séries alternadas de cortes transversos foram obtidos em uma região 

média e proximal de todos os músculos extraídos incubados para atividade da ATPase 

miofibrilar em lâminas para reação em solução alcalina (pH 10,3) e ácida (pH 4,3). As 

lâminas para solução alcalina foram incubadas por 4 minutos em 4 ºC em solução contendo 2 

g CaCl2 dissolvidos em 200 ml de formalina 10% [10 ml de formaldeído 100 ml de água]. Em 

seguida estas lâminas foram incubadas em solução alcalina [751 mg glicina, 585 mg NaCl, 

860 mg CaCl2
.2H2O dissolvidos em 100 ml de água, mais 9 ml de NaOH 1 M em 90 ml de 

água, pH 10,3], enquanto as lâminas para pH 4,3 foram incubadas em solução ácida [1,36 g 

Na-acetato em 50 ml de água; tendo 6 ml deste volume desprezado, mais 0,6 ml ácido acético 

glacial em 50 ml de água, completando a solução para volume final de 200 ml e acréscimo de 

530 mg CaCl2
.2H2O, pH 4,3] ambas por 10 minutos. Em seguida a reação da ATPase da 

Miosina foi usada para identificar o tipo de fibra muscular na solução alcalina descrita acima 

[dissolvendo 100 mg ATP, pH 9,5 e solução filtrada para uso] por 35 minutos em 37 ºC. 

Depois as lâminas foram incubadas em solução contendo 4 g de CoCl2 em 200 ml de água por 

5 minutos. Depois foram incubadas em solução de 0,5% de sulfeto de amônio por 3 minutos, 

seguida de fechamento das lâminas com lamínulas em gelatina glicina [gelatina granular 10 g 

dissolvida em 60 ml de água 32-35 ºC mais glicerina 50 ml e fenol 1 g]. A incidência dos 

tipos de fibra 1, intermediárias e 2b e a área de secção transversa foi avaliada em uma unidade 

de digitalização conectada a um computador captadas por meio de software Metamorph e as 

imagens subdivididas em campos (mapeamento). A análise foi realizada em 5 (cinco) dos 

campos selecionados aleatoreamente1, onde um mínimo de 1.500 fibras foram contadas e 

classificadas de acordo com a atividade da ATPase. 

 

 

 
1 Usando tabela de números aleatórios, retirada da Tabela XXXIII de Fisher, Statistical Methods for Research 
Workers, publicado por Oliver e Boyd, Edinburgh, In: Tomas, JR e Nelson, JK. Métodos de pesquisa em 
atividade física, 3. ed., Porto Alegre: Artmed; 2002. 
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3.3.5.1 Área de secção transversa 

 
 
 Após classificação, a área de secção transversa das fibras selecionadas foi determinada 

usando um microscópio de fluorescência (Olympus CK2, Japão) com ampliação da imagem 

em 10 vezes (10x), equipado com uma câmera de vídeo digital (Nikon DXM 1200, Japão) e 

um software de imagem (Image Pró-plus, Media Cybernetic). 

 
 
3.3.6 Análise estatística 

 
 
 Os dados representam a média ±erro padrão da média sistematizados no programa 

Graph Pad Prism®. Foram utilizados 2 testes estatísticos: o teste t de Student não pareado 

para comparação entre dois grupos e posteriormente representados em porcentagens de 

variação em relação ao grupo de 12-14 meses, ao qual se atribuiu valor de 100% às condições 

em que isto se aplica e o teste de uma via (one way) ANOVA com pós-teste de Bonferroni em 

comparação entre mais de dois grupos. Foi considerado valor significativo para p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 
 
4.1 Características dos animais 

 
 
 As características gerais dos animais utilizados nos diferentes experimentos estão 

apresentadas na tabela 1. Os animais com 2-3 meses de idade compõem o grupo jovem, 

enquanto os animais com 12-14 meses foram divididos em grupo controle e grupo tratado 

com DHEA. Todas as medidas foram realizadas após privação alimentar noturna de 10 a 12 

horas. 

 

Tabela 1 – Características gerais dos animais de 2-3 meses (jovem) e 12-14 meses de idade tratados 
com veículo (controle) ou DHEA. 

 
 Jovem 12-14 meses controle 12-14 meses DHEA 

Massa corporal (MC) (g) 328 ± 8 (15) 439 ± 13 (13)* 428 ± 12 (13)* 

Relação Sóleo (g)/MC (g) 0,04 ± 0,003 (15) 0,04 ± 0,001 (10) 0,03 ± 0,002 (11) 

Relação EDL (g)/MC (g) 0,04 ± 0,001 (15) 0,04 ± 0,001 (8) 0,04 ± 0,001 (11) 

Relação GP (g)/MC (g) 0,70 ± 0,069 (15) 1,10 ± 0,112 (11)** 1,12 ± 0,106 (11)** 

Kitt (%.min-1) 4,84 ± 1,05 (7) 2,64 ± 0,25 (9)** 2,73 ± 0,43 (11)** 

Androstenediona (ng.ml-1) - 56 ± 9 (8) 72 ± 9 (8) 

Testosterona (ng.ml-1) - 711 ± 211 (8) 448 ± 122 (8) 
Estradiol (ng.ml-1) - 1,975 ± 0,48 (8) 1,388 ± 0,29 (8) 

Progesterona (ng.ml-1) - 2,04 ± 0,83 (8) 2,77 ± 0,55 (8) 
Os valores na tabela estão expressos como Média ± Erro Padrão da Média de 3 experimentos 
diferentes com exceção às dosagens hormonais, representados por 2 experimentos. Os valores entre 
parênteses representam os números de animais utilizados. MC= massa corporal expressa em gramas 
(g); GP= gordura perigonadal expressa em gramas (g). *p<0,001 e **p<0,05 representam diferença 
entre os animais de 12-14 meses (controle e DHEA) em comparação ao grupo jovem. 
 

 A massa corporal entre os animais de 2-3 e 12-14 meses apresentou diferença 

significativa, sendo maior nos animais com 12-14 meses, controle e DHEA 34 ± 4% 

(p<0,001) e 30 ± 4% (p<0,001), respectivamente. Ademais, a relação entre as massas do 

músculo Sóleo e EDL pela massa corporal não foi diferente entre os grupos jovem, controle e 

DHEA. Entretanto, a relação entre as massas de tecido adiposo perigonadal e corporal foi 

maior nos grupos com 12-14 meses em comparação ao grupo jovem, 70 ± 17% (p<0,05) e 67 

± 17% (p<0,05) para controle e DHEA, respectivamente.  
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 A comparação realizada entre o índice que mede a sensibilidade à ação da insulina, 

obtido pelo teste de decaimento da glicose (Kitt), confirma que ratos com 12-14 meses de 

idade são mais resistentes à insulina que os ratos com 2-3 meses de idade. No entanto, o 

tratamento com DHEA não modificou a sensibilidade à insulina nos ratos mais velhos.  

 Finalmente, quando foram comparados os níveis circulantes dos hormônios 

androstenediona, testosterona, estradiol e progesterona, observou-se que não houve diferença 

significativa para cada hormônio entre os grupos 12-14 meses controle e tratado com DHEA. 

 
 

4.2 Evolução temporal (Time course) 

 
 
 A fim de determinar o tempo no qual há um grau máximo de fosforilação do receptor 

de insulina (pp95), pp185 (banda que contém as proteínas IRS 1 e IRS 2), Akt, p70S6K e 

MAPK (ou ERK 1 e 2), foram realizados experimentos em ratos de 2-3 meses de idade onde 

tecidos musculares, Sóleo e EDL, foram retirados do animal no estado basal (tempo 0’) e 2, 3, 

5, 10, 20 e 35 minutos após a injeção de insulina regular na veia porta hepática (Figura 1). 

 A pp95 no Sóleo tem sua fosforilação aumentada desde os 2 minutos se mantendo 

elevada em relação ao basal até os 35 minutos após injeção de insulina, e exibindo pico de sua 

fosforilação por volta dos 5 minutos. No EDL a fosforilação desta proteína também esteve 

aumentada entre os 2 e 35 minutos, mas apresentou pico de fosforilação mais tardio, por volta 

dos 10 minutos, mantendo-se por este nível até os 35 minutos. 

  A fosforilação da pp185 no músculo Sóleo atingiu seu pico entre os 2 e 5 minutos após 

estimulação com insulina, diminuindo pelos minutos seguintes mesmo mantendo a 

fosforilação maior até os 35 minutos quando comparada ao estado basal. No músculo EDL, 

entretanto, a fosforilação da pp185 parece ser semelhante entre os tempos 0 e 5 minutos, mas 

atinge pico entre 10 e 20 minutos após estímulo com insulina. A intensidade do sinal no Sóleo 

foi expressivamente maior quando comparada ao EDL. 

 A utilização de anticorpo anti-Akt-fosfoSerina473 mostrou que a infusão com insulina 

induziu fosforilação dessa proteína em ambos os músculos esqueléticos a partir de 2 minutos 

da sua infusão. Foi possível observar que até os 35 minutos da infusão com o hormônio houve 

manutenção da fosforilação da Akt. 

 



 
Figura 1. Grau de fosforilação de proteínas nos músculos Sóleo e EDL de ratos com 2-3 meses de 

idade, nos diferentes tempos após infusão de insulina. As proteínas foram extraídas e 
processadas conforme descrição feita em Materiais e Métodos e submetidas ao 
Immunolotting  com anticorpos anti-fosfotirosina do receptor de insulina (IR), da pp185, 
anti-fosfoserina da Akt, anti-fosfotreonina/serina da p70S6K e anti-fosfotreonina/tirosina 
da p44/42 da MAPK (também conhecidas como ERK 1 e 2). 

 

 

 O grau de fosforilação nos resíduos Threonina421/Serina424 da p70S6K no Sóleo exibiu 

um padrão de fosforilação cujo pico foi alcançado entre 20 e 35 minutos após injeção com 

insulina. No EDL, o momento em que alcança o pico de fosforilação, por volta dos 35 

minutos, é semelhante ao Sóleo. No entanto, chama atenção que a magnitude do grau de 

fosforilação no Sóleo foi muito maior que no EDL. Por outro lado, o grau de fosforilação dos 

resíduos Threonina202/Tirosina204 da MAPK foi semelhante antes e após a infusão com 

insulina em ambos os músculos estudados. 
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4.3 Comparação dos níveis protéicos entre os músculos Sóleo e EDL 

 
 
 Com o propósito de comparar a concentração de proteínas envolvidas em vias 

específicas da sinalização da insulina relacionadas à síntese protéica entre os músculos Sóleo 

e EDL de animais com 12-14 meses de idade (Fig. 2), os extratos totais de cada tecido foram 
 

 
Figura 2. Expressão de proteínas entre os músculos Sóleo e EDL de animais com 12-14 meses de 

idade. As proteínas foram extraídas e processadas conforme descrição feita em Materiais e 
Métodos e submetidas ao Immunolotting  com os anticorpos anti-PGC 1α, anti-receptor de 
insulina (IR-β), anti- receptor do fator 1 de crescimento semelhante à insulina (IGF1R), 
anti-substrato 1 do receptor de insulina (IRS 1), anti-substrato 2 do receptor de insulina 
(IRS 2), anti-fosfatidilinositol-3 quinase (p85PI3-K), anti-Akt 1, anti-Akt 2, anti-p70S6K, e 
anti-ERK 1 e 2. 
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submetidos à separação protéica simultaneamente em gel de poliacrilamida e sódio dodecil 

sulfato (SDS-PAGE) e as proteínas separadas foram transferidas para membrana de 

nitrocelulose e incubadas com anticorpos específicos. Dessa forma, as amostras de cada 

tecido puderam ser analisadas e comparadas entre si. 

 As expressões do receptor de insulina (IR-β) avaliada pela subunidade β 

transmembrana, da proteína intracelular Akt 1, da proteína mitogênica ERK 1 e da PGC 1α  

foram maiores no músculo Sóleo em 77 ± 3% (p<0,0001), 75 ± 5% (p<0,0001), 38 ± 8% 

(p<0,05) e 68 ± 10% (p<0,01), respectivamente, quando comparadas com a expressão dessas 

proteínas no músculo EDL. Por outro lado, as expressões do receptor do fator 1 de 

crescimento semelhante à insulina (IGF1R), do substrato 2 do receptor de insulina (IRS 2) e 

da p85PI3-K foram menores no Sóleo em 44 ± 17% (p<0,05), 33 ± 8% (p<0,05) e 52 ± 8% 

(p<0,05), respectivamente, quando comparadas ao EDL. 

 
 
4.4 Efeito do DHEA sobre a expressão de proteínas nos músculos Sóleo e EDL 

 
 
 Com o propósito de avaliar o efeito da dose única de DHEA no músculo esquelético 

de ratos com 12-14 meses de idade, foram extraídas proteínas totais do Sóleo e EDL dos 

animais de cada grupo, controle e DHEA. 

 Como mostra a figura 3, a expressão protéica no Sóleo para os receptores de insulina 

(IR) (Fig. 3A) e fator 1 de crescimento semelhante à insulina (IGF1R) (Fig. 3B) não 

modificou em função do tratamento com DHEA. A expressão dos substratos 1 (Fig. 3C) e 2 

(Fig. 3D) do receptor de insulina e da subunidade regulatória (p85) da PI3-K (Fig. 3E) não foi 

diferente entre o grupo 12-14 meses controle em comparação ao grupo DHEA. As proteínas a 

jusante da PI3-K, a Akt 1 (Fig. 3F), Akt 2 (Fig. 3G) e p70S6K (Fig. 3I) exibiram um padrão 

de expressão semelhante nos animais do grupo tratado com DHEA quando comparado aos do 

grupo controle. Ademais, o grau de fosforilação basal e após estímulo insulínico das proteínas 

Akt (Fig. 3H) e p70S6K (Fig. 3J) também não sofreu modificações pelo tratamento com 

DHEA.  

 As proteínas ERK 1 e 2 (Fig. 3K), envolvidas com efeitos do crescimento e 

proliferação celular e a proteína PGC 1α (Fig. 3L), envolvida com a regulação dos sinais para 

biogênese mitocondrial apresentaram níveis protéicos semelhantes em ambos os grupos 

controle e DHEA. 

 



 
 
Figura 3. Expressão e fosforilação de proteínas no músculo Sóleo de ratos com 12-14 meses de 

idade com administração ou não de desidroepiandrosterona. As proteínas foram 
extraídas e processadas conforme a descrição em Materiais e Métodos e submetidas ao 
Immunoblotting com anticorpos: A) anti-IR-β; B) anti-IGF1R; C) anti-IRS 1; D) anti-IRS 
2; E) anti-p85PI3-K; F) anti-Akt 1; G) anti-Akt 2; H) anti-fosfoser473 Akt; I) anti-p70S6K; 
J) anti-fosfothr421/ser424 p70S6K; K) anti-ERK 1 e 2 e L) anti-PGC 1α. Grupo 12-14 meses 
controle sem estímulo de insulina (Barras brancas), grupo 12-14 meses controle com 
estímulo de insulina (barras linhas verticais), grupo 12-14 meses DHEA sem estímulo com 
insulina (barras pretas), grupo 12-14 meses DHEA com estímulo de insulina (barras 
linhas horizontais). Os resultados estão representados como % média ± EPM de 3 
experimentos diferentes. 

 
 
 No EDL, como mostra a figura 4, os padrões de expressão das proteínas analisadas 

foram semelhantes àqueles do Sóleo, com os receptores de insulina (Fig. 4A) e IGF 1 (Fig. 
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4B) apresentando níveis protéicos semelhantes no grupo DHEA em comparação ao grupo 

controle. 

 

 
 

Figura 4. Expressão e fosforilação de proteínas no músculo EDL de ratos com 12-14 meses de 
idade com administração ou não de desidroepiandrosterona. As proteínas foram 
extraídas e processadas conforme a descrição em Materiais e Métodos e submetidas ao 
Immunoblotting com anticorpos: A) anti-IR-β; B) anti-IGF1R; C) anti-IRS 1; D) anti-IRS 
2; E) anti-p85PI3-K; F) anti-Akt 1; G) anti-Akt 2; H) anti-fosfoser473 Akt; I) anti-p70S6K; 
J) anti-fosfothr421/ser424 p70S6K; K) anti-ERK 1 e 2 e L) anti-PGC 1α. Grupo 12-14 meses 
controle sem estímulo de insulina (Barras brancas), grupo 12-14 meses controle com 
estímulo de insulina (barras linhas verticais), grupo 12-14 meses DHEA sem estímulo com 
insulina (barras pretas), grupo 12-14 meses DHEA com estímulo de insulina (barras 
linhas horizontais). Os resultados estão representados como % média ± EPM de 3 
experimentos diferentes. 
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 Não foram observadas diferenças na expressão do IRS 1 (Fig. 4C), IRS 2 (Fig. 4D) e 

p85PI3-K (Fig. 4E) quando comparados os níveis protéicos dos animais do grupo12-14 meses  

DHEA com o grupo 12-14 meses controle. A concentração das proteínas envolvidas com 

sinais para síntese protéica e captação de glicose, Akt 1 (Fig. 4F), Akt 2 (Fig. 4G) e p70S6K 

(Fig. 4I)  não apresentaram diferenças estatísticas após comparação entre os grupos controle e 

DHEA. De modo semelhante ao detectado no Sóleo, o grau de fosforilação basal e estimulado 

pela insulina no EDL para Akt (Fig. 4H) e p70S6K (Fig. 4J) não sofreu influência do 

tratamento com DHEA. As proteínas ERK 1 e 2 (Fig. 4K) e PGC 1α (Fig. 4L) exibiram 

concentrações equivalentes nos animais do grupo DHEA em comparação aos do grupo 

controle. 

 
 
4.5 Histoquímica da ATPase da Miosina 

 
 
 Por meio da atividade da ATPase da Miosina nos cortes de músculos, foi possível 

analisar a incidência dos tipos de fibras musculares e a área de secção transversa de cada fibra 

individualmente. 

 No músculo Sóleo foram analisadas 2.670, 1.980 e 1.681 fibras, respectivamente dos 

animais jovens (2-3 meses de idade), 12-14 meses controle e 12-14 meses DHEA, enquanto 

no músculo EDL foram analisadas 3.265, 2.632 e 2.901 fibras respectivamente naqueles 

grupos, obtidas de 5 campos por corte de músculo de cada animal captados em microscópio 

de luz. 

 Na figura 5, a marcação de parte das fibras do Sóleo presentes em um dos campos de 

um animal jovem (Fig. 5 A e B), 12-14 meses controle (Fig. 5 C e D) e 12-14 meses DHEA 

(Fig. 5 E e F) após reação da ATPase da Miosina em soluções com pH 4.3 (A, C e E) e 10.3 

(B, D e F). Foi possível observar uma maior população de fibras tipo 1 neste músculo, dando 

suporte à característica metabólica predominantemente oxidativa. A proporção de fibras 

intermediárias e tipo 2b foram analisadas em conjunto devido ao baixo percentual dessas 

fibras observadas no Sóleo. 



 

 

 
 
Figura 5. Corte histológico do músculo Sóleo. Imagens de fibras dos grupos jovem (painéis A e B),  

12-14 meses controle (painéis C e D) e 12-14 meses DHEA (painéis E e F) identificando 
fibras tipo 1 (a), intermediárias (b) e tipo 2b (c) através de reação da ATPase da Miosina 
em pH 4.3 (esquerda) e pH 10.3 (direita) por captação de imagem através de microscópio 
de luz com ampliação de 10x. 
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 Na figura 6, a marcação de parte das fibras do EDL presentes em um dos campos de  
 

 
 
Figura 6. Corte histológico do músculo EDL. Imagens de fibras dos grupos jovem (painéis A e B),  

12-14 meses controle (painéis C e D) e 12-14 meses DHEA (painéis E e F) identificando 
fibras tipo 1 (a), intermediárias (b) e tipo 2b (c) através de reação da ATPase da Miosina 
em pH 4.3 (esquerda) e pH 10.3 (direita) por captação de imagem através de microscópio 
de luz com ampliação de 10x. 
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um animal jovem (Fig. 6 A e B), 12-14 meses controle (Fig. 6 C e D) e 12-14 meses DHEA 

(Fig. 6 E e F) após reação da ATPase da Miosina em soluções com pH 4.3 (A, C e E) e 10.3 

(B, D e F). 

 Na tabela 2 observa-se a distribuição percentual dos tipos de fibras analisados no 

Sóleo. Através destes dados é possível observar que não há diferenças significativas  na 

proporção desses tipos de fibras nos animais com idade mais avançada em comparação às 

mesmas populações de fibras em animais com 2 a 3 meses de idade, e que o tratamento com 

dose única de DHEA nos animais com 12-14 meses não modificou este parâmetro. 

 
Tabela 2 - Proporção dos tipos de fibra no músculo Sóleo de animais com 2-3 meses (jovem) e 12-14 

meses de idade controles e tratados com DHEA. 
 

Grupo / tipo de fibra 
 

(%) 
Tipo 1 

(%) 
Intermediárias + tipo 2b 

Jovem 84 ± 4,5 16 ± 4,5 
12-14 meses controle 94 ± 6,0 6 ± 6,0 
12-14 meses DHEA 97 ± 3,0 6 ± 6,0 

Proporção dos tipos de fibras musculares de acordo com a coloração assumida após 35 minutos de 
incubação dos cortes em meio contendo ATP em temperatura de 37 oC, através da reação da ATPase 
da Miosina, como descrito em Materiais e Métodos. Os valores estão expressos como % Média ± 
EPM. 

 

 Na tabela 3 observa-se a distribuição percentual dos tipos de fibras analisados no EDL. 

Neste tecido, a proporção de fibras tipo 2b diminui significativamente nos ratos mais velhos a 

valores menores que 50% em relação aos animais com 2 a 3 meses de idade, acompanhada de 

aumento em 28 vezes a proporção de fibras intermediárias. No entanto, o tratamento com 

DHEA não apresentou qualquer modificação nesta proporção de fibras. 

 
Tabela 3 - Proporção dos tipos de fibra no músculo EDL de animais com 2-3 meses (jovem) e 12-14 

meses de idade controles e tratados com DHEA. 
 

Grupo / tipo de fibra 
 

(%) 
Tipo 1 

(%) 
Intermediárias 

(%) 
Tipo 2b 

Jovem 4 ± 2,0 2 ± 0,5 94 ± 2 
12-14 meses controle 3 ± 0,4 56 ± 6,0* 41 ± 6* 
12-14 meses DHEA 5 ± 2,5 69 ± 6,0* 26 ± 5* 

Proporção dos tipos de fibras musculares de acordo com a coloração assumida após 35 minutos de 
incubação dos cortes em meio contendo ATP em temperatura de 37 oC, através da reação da ATPase 
da Miosina, como descrito em Materiais e Métodos. Os valores estão expressos como % Média ± 
EPM. *p<0,001 representa diferença entre os animais de 12-14 meses (controle e DHEA) em 
comparação ao grupo jovem. 
 



 A análise individual da área de secção transversa das diferentes fibras foi comparada 

através da média entre os três grupos. Esses valores foram corrigidos pela massa corporal de 

cada  animal e foi denominado de média relativa da área de secção transversa. Para o músculo 

Sóleo, o grupo jovem exibiu média relativa da área de secção transversa para fibras do tipo 1 

de 9,98 ± 0,4 µm2/g, o grupo 12-14 meses controle de 8,1 ± 1,1 µm2/g e o grupo 12-14 meses 

DHEA apresentou média de 9,6 ± 0,6 µm2/g (Fig. 7A), sem que diferenças significativas 

fossem observadas entre os três grupos. 

 A média relativa da área de secção transversa do conjunto de fibras intermediárias e 

tipo 2b no Sóleo foram semelhantes nos 3 grupos de animais (9,2 ± 0,1 µm2g, 7,5 ± 1,3 µm2/g 

e 8,4 ± 1,6 µm2/g para o grupo jovem, 12-14 meses controle e 12-14 meses DHEA, 

respectivamente) (Fig. 7B).  

 

 
Figura 7. Média relativa (μm2/g) da área de secção transversa dos tipos de fibras do músculo 

Sóleo. A identificação dos tipos de fibra ocorreu por incubação das lâminas em soluções 
com pH de 4.3 ou 10.3, conforme descrito em Materiais e Métodos. Estão expressas as 
comparações das fibras tipo 1 (gráfico A), e do conjunto de fibras intermediárias e tipo 2b 
(gráfico B) entre cada grupo, sendo representadas por grupo jovem/barras hachuradas, 
grupo 12-14 meses controle/barras brancas e grupo12-14 meses DHEA/barras pretas. Os 
resultados estão expressos como Média±EPM. 

 

 No músculo EDL, que apresenta predomínio de fibras tipo 2, foi detectada redução do 

tamanho da área relativa com o avanço da idade para 72 ± 3% (p<0,001) nos animais 12-14 

meses controle e 61 ± 6% (p<0,01) nos animais 12-14 meses DHEA comparados aos jovens 

(Fig. 8A). Essa redução na média relativa da área das fibras tipo 2b foi acompanhada de 

aumento da média das fibras intermediárias para 257 ± 19% (p<0,001) nos animais 12-14 

meses controle e 217 ± 19% (p<0,01) nos animais 12-14 meses DHEA em comparação à 

média relativa dos animais jovens (Fig. 8B). Por outro lado, as fibras tipo 1 deste músculo que 
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representam a menor população celular, apresentaram média relativa da área de secção 

transversa estatisticamente menor nos ratos com 12-14 meses tratados com DHEA  (para 74 ± 

6%, p<0,05) em comparação à média dos animais jovens (Fig. 8C). 

  

 

Figura 8. Média relativa (μm2/g) da área de secção transversa dos tipos de fibras do músculo 
EDL. A identificação dos tipos de fibra ocorreu por incubação das lâminas em soluções 
com pH de 4.3 ou 10.3, conforme descrito em Materiais e Métodos. Estão expressas as 
comparações entre fibras tipo 2b (gráfico A), fibras Intermediárias (gráfico B) e fibras tipo 
1 (gráfico C) entre cada grupo, sendo representadas por grupo jovem/barras hachuradas, 
grupo 12-14 meses controle/barras brancas e grupo12-14 meses DHEA/barras pretas. Os 
resultados estão expressos como Média±EPM. 
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5 DISCUSSÃO 

 
 
 As alterações que acompanham o aumento da idade afetam diversos sistemas corporais 

e, em particular, as mudanças que ocorrem sobre o sistema endócrino resultam tanto em 

declínios da responsividade dos tecidos quanto queda na secreção hormonal das glândulas 

periféricas (Chahal e Drake, 2007). Com o envelhecimento, aumenta-se o desenvolvimento da 

resistência à insulina, e esse fenômeno tem significado clínico relevante quando se considera 

seu risco para maioria das doenças nesse fase da vida (Abbatecola e Paolisso, 2008). 

Ademais, a insulina desempenha tanto um papel anabólico (Biolo et al., 2003) quanto 

anticatabólico no sistema muscular (Fryburg et al., 1992). A ação reduzida desse hormônio 

sobre o músculo esquelético pode contribuir com um desequilíbrio protéico que resulta na 

sarcopenia. 

 Dentre o conjunto de alterações observado nos indivíduos velhos uma característica 

marcante é a redução da massa muscular acompanhada de aumento da adiposidade. Ratos 

com 12-14 meses de idade apresentam maior adiposidade quando comparados à ratos de 2-3 

meses de vida. E, esses animais com 12 meses de vida têm sido usados como modelo de 

obesidade e resistência à insulina e em processo de envelhecimento (Nishimura et al., 1988; 

Kono et al., 1990; Carvalho et al., 1996; Medina et al., 2006).  

 No presente estudo, a relação entre a massa de tecido muscular pela corporal manteve-

se semelhante entre as duas faixas de idades. Com o aumento da idade, observa-se um 

aumento do conteúdo de proteínas oxidáveis no interior celular, as quais não podem ser 

eficientemente removidas pelos sistemas proteolíticos através da ubiquitinação ou do sistema 

lisossomal, e um acúmulo de protéinas não funcionais podem indicar porque as mudanças nas 

medidas de força muscular declinam mais rapidamente com o envelhecimento que a massa 

desse tecido (Grune et al., 2001). A redução dessa relação é mais evidente em estudos 

utilizando animais com idades ainda mais avançadas, tanto pela mensuração da massa 

muscular relativa (Chen e Alway, 2000; Barani et al., 2003) quanto pela absoluta entre 

músculos individualmente (Kinnard et al., 2005). Por outro lado, foi possível observar que 

ratos com 12-14 meses apresentam um importante indicador de sarcopenia ao exibir declínio 

no tamanho e na proporção das fibras tipo 2b no músculo composto predominantemente por 

este tipo de fibras, o EDL. Apesar de aspectos funcionais (força muscular) não serem 

analisados neste trabalho, há evidências de que as fibras tipo 2b estão intimamente 

relacionadas à capacidade do tecido muscular em produzir grandes níveis de força e potência 
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musculares (Brunner et al., 2007) e já está bem estabelecido na literatura que o músculo 

esquelético se torna menor (Overend et al., 1992), mais fraco (Cunningham et al., 1987) e 

mais lento (Newton e Yemm, 1986) com o aumento da idade. 

 Ademais, foi possível observar que nos animais com 12-14 meses o tamanho e a 

proporção das fibras intermediárias aumentaram em comparação aos animais jovens. O 

músculo possui uma propriedade de plasticidade que o permite converter fibras de um tipo a 

outro (fibras tipo 2b ↔ fibras intermediárias ↔ fibras tipo 1) tendo sido observado em 

modelos experimentais através de inervação cruzada (Buller, Eccles e Eccles, 1960), 

estímulos eletrícos (Lomo, Westgaard e Dahl, 1974) ou exercício físico (Bassel-Duby e 

Olson, 2006). Com a redução na área e proporção das fibras tipo 2b, concomitante ao 

aumento do tamanho e incidência das fibras intermediárias, é possível sugerir que essas 

modificações caracterizem uma conversão de fibras como consequência do envelhecimento, 

reforçando a indicação de sarcopenia no modelo animal de ratos com 12-14 meses de idade. 

Assim, é preciso considerar que na faixa de 12-14 meses de idade a relação entre a massa 

muscular pela massa corporal não seja um parâmetro adequado para identificar os efeitos do 

envelhecimento sobre o sistema muscular. 

 Os tipos de fibras no músculo esquelético exercem papel importante no metabolismo 

energético em função de sua distinta responsividade à insulina e seus efeitos oxidativos. 

Apesar de, durante o envelhecimento, o número de fibras mais responsivas à insulina ser 

preservado em detrimento das fibras menos responsivas, há aumento da resistência à insulina 

com redução do clearence de glicose determinado pela ação muscular (Mukasa et al., 1998). 

O músculo Sóleo apresenta composição com predominância de fibras tipo 1 (Ariano, 

Armstrong e Edgerton, 1973; Suwa , Nakamura e Katsuta, 1999) que lhe confere uma maior 

capacidade para captação de glicose frente ao estímulo por insulina (Lillioja  et al., 1987; 

Kern  et al., 1990; Kriketos et al., 1996; Zierath et al., 1996), enquanto o músculo EDL é 

composto predominantemente por fibras tipo 2 (Ariano, Armstrong e Edgerton, 1973; Suwa, 

Nakamura e Katsuta, 1999), mas com grande capacidade para captação de glicose em resposta 

à contração muscular (Ploug, Galbo e Richter, 1984). 

 Os procedimentos experimentais utilizados no presente estudo, estimulação in vivo 

com insulina, extração e homogenização de tecido muscular esquelético em tampões 

desnaturantes ou em condições apropriadas para realização do immunoblotting com 

anticorpos específicos, permitiram uma avaliação de etapas da síntese protéica e mitogênese 

no estado basal e após ligação da insulina ao seu receptor nos músculos Sóleo e EDL, bem 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lomo%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Westgaard%20RH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dahl%20HA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bassel-Duby%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Olson%20EN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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como uma análise comparativa dessas etapas entre os dois tecidos nos animais com 12-14 

meses de idade. 

 Os mecanismos responsáveis pelas variadas respostas que os diferentes tipos de fibras 

musculares exibem na ação insulínica ainda não são completamente esclarecidos. Assim, 

procurando caracterizar a expressão e fosforilação de proteínas entre os músculos Sóleo e 

EDL, observou-se que no Sóleo de ratos com 12-14 meses há maior expressão do IR-β (77%) 

e que o pico de sua fosforilação acontece mais precocemente, por volta dos 5 minutos após 

estimulação por insulina, enquanto no EDL esse pico ocorreu a partir dos 10 minutos. O papel 

do IR no crescimento e metabolismo tecidual tornou-se evidente após estudos com supressão 

gênica dessa proteína. Humanos e modelos animais sem o IR nascem com fenótipo 

semelhante aos controles, mas não sobrevivem além dos primeiros dias pós-natais, indicando 

assim, papel essencial na homeostase energética e na manutenção do pH do meio interno, 

ainda que não seja essencial para crescimento e metabolismo durante o período fetal (Accili et 

al., 1999; Taylor, 1999). 

 Em contrapartida, a expressão para o IGF1R foi maior no EDL (44%) em comparação 

ao Sóleo. Este receptor, assim como o IR, faz parte da família de receptores tirosina quinase 

os quais apresentam estruturas semelhantes, mas diferem na preferência ao ligante. A 

capacidade de ligação da insulina ao IGF1R é expressivamente menor que a capacidade do 

IGF 1 em se ligar ao IR (O’Connor et al., 2008), e associada ao envelhecimento, observa-se 

redução dos níveis séricos do IGF 1 e de seus efeitos biológicos sobre tecidos alvo (Arlt  e 

Hewison, 2004). Com base nesses dados, no músculo onde há predominância de fibras tipo 2, 

uma menor expressão para o IR-β, associada a menor afinidade da insulina ao IGF1R, somada 

a redução dos níveis séricos do IGF 1 com o avanço da idade, permitem sugerir que a maior 

vulnerabilidade aos efeitos de perda de sua massa com o envelhecimento (Grimby et al., 

1982; Punkt, Mehlhorn e Hilbig, 1998; Korach-Andre et al., 2005) seja mediado, em parte, 

pela reduzida capacidade que as vias do IGF 1 e insulina, em conjunto, têm para regular seu 

metabolismo e balanço protéico observado aos 12-14 meses de vida. 

 A expressão protéica do IRS 1 foi semelhante entre os dois músculos nos animais de 

12-14 meses, mas o IRS 2 está mais expresso (33%) no EDL. Através da análise para  

fosforilação de proteínas presentes na banda denominada pp185 nas auto-radiografias dos 

ratos jovens, ao exibirem intensidades de fosforilação e o tempo em que atigem seu pico 

distintos entre os tecidos, sugere-se que estas proteínas representam a necessidade de 

diferentes regulações sobre vias específicas envolvidas tanto para manutenção da massa 
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tecidual quanto em seu metabolismo. Estudos usando técnica de siRNA demonstraram papéis 

distintos para os IRSs 1 e 2 (Huang et al., 2005; Taniguchi, Ueki, e Kahn, 2005), indicando 

que o IRS 1 parece mediar ações no crescimento e diferenciação celular, enquanto que o IRS 

2 parece mediar ações sobre o metabolismo lipídico e sobre a via da MAPK (Bouzakri et al., 

2006). 

 A maior expressão (52%) da subunidade de 85kDa da PI3-K presente no músculo 

EDL, em parte, pode justificar sua menor responsividade à insulina. Há evidências com 

animais transgênicos demonstrando que um desequilíbrio entre os níveis das subunidades da 

PI3-K pode modificar a atividade dessa enzima estimulada pela insulina (Terauchi et al., 

1999; Ueki et al., 2000, 2002, 2003; Mauvais-Jarvis et al., 2002). Ademais, parece que 

normalmente a subunidade reguladora, p85, existe em excesso estequiométrico em relação à 

subunidade catalítica (p110), observando-se pools da subunidade regulatória livre e associada 

a subunidade catalítica no meio intracelular. Ambas as frações da p85 competeriam entre si 

por sítios de ligação nos IRSs  (Terauchi et al., 1999). Porém, é necessário um balanço entre 

as frações livres da p85 e o complexo p85-p110 para que haja um padrão adequado de 

respostas por parte da PI3-K. Modificações da expressão da p85 deslocam o balanço em favor 

da fração livre ou do complexo (Terauchi et al., 1999; Ueki et al., 2000, 2003; Mauvais-Jarvis 

et al., 2002). Em particular, aumento da expressão dessa subunidade exerce um potente papel 

regulador negativo sobre a sinalização da insulina especificamente em músculo esquelético de 

ratos, além de induzir resistência à insulina (Barbour et al., 2005). 

 Quando a análise foi realizada sobre as proteínas Akt 1 e 2, foi constatada maior 

expressão (75%) no Sóleo da Akt 1, não existindo diferenças na intensidade da fosforilação 

das Akts entre os dois músculos após estímulo com insulina endovenosa, embora seu pico 

tenha ocorrido em momento distinto em cada músculo. Considera-se que um dos papéis da 

Akt 1 está associado a regulação do crescimento celular (Brozinick Jr, Roberts e Dohm, 

2003), após evidência da deficiência no crescimento de camundongos que sofreram deleção 

gênica para Akt 1 (Chen et al., 2001), embora esses animais exibissem tolerância normal à 

glicose (Cho et al., 2001a e b). Dentre as características conhecidas da Akt 1, destacam-se 

seus papéis em estimular proteínas envolvidas na síntese protéica (Chen et al., 2001; 

Brozinick Jr, Roberts e Dohm, 2003), e inibir proteínas envolvidas em atividades proteolíticas 

e apoptóticas (Sandri et al., 2004; Stitt et al., 2004). Neste caso, a maior concentração de Akt 

1 no músculo com população de fibras tipo 1 predominante, aparentemente, está associada ao 
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efeito mais discreto de perda da massa muscular em decorrência do envelhecimento 

comparado às fibras tipo 2. 

 Além disso, a proteína p70S6K apresenta padrão de expressão semelhante entre os 

dois músculos, mas exibe grande diferença na intensidade de sua fosforilação, sendo maior 

nas fibras tipo 1. Ela é regulada pela proteína mTOR cuja atividade é modulada por estímulos 

hormonais e de fatores de crescimento, tais como insulina e IGF 1, e por fatores nutricionais 

(Hay e Sonenberg, 2004) através da fosforilação da Akt (Peng et al., 2003). A ativação da 

mTOR aumenta drasticamente a fosforilação da p70S6K e de outras proteínas envolvidas na 

regulação de fatores transcricionais (Hay e Sonenberg, 2004) e o papel da p70S6K implica no 

controle do crescimento celular via aumento da taxa de tradução de mRNAs (Montagne et al., 

1999; Radimerski et al., 2002). Assim, é possível considerar que a maior capacidade de 

resposta ao estímulo com insulina da proteína p70S6K em músculos compostos 

predominantemente por fibras tipo 1, pode justificar maior preservação da massa tecidual 

durante a sarcopenia que se instala com o processo de envelhecimento, em comparação aos 

músculos compostos em sua maioria por fibras tipo 2. Apesar de exibir maior expressão para 

o receptor de IGF 1, do IRS 2 e da p85PI3K no presente estudo, o músculo com predominante 

população de fibras tipo 2, apresenta maior vulnerabilidade em sua massa tecidual à medida 

que aumenta a idade, estando de acordo com as observações de outros pesquisadores (Kinnard 

et al., 2005). 

 Adicionalmente às observações da p70S6K, a maior expressão de ERK 1 em músculo 

com predomínio de fibras tipo 1 pode servir também de indicador da capacidade que o tecido 

têm de reverter parte dos efeitos do envelhecimento sobre essa população de tipo de fibras, 

visto que as proteínas ERKs 1 e 2 têm sido responsáveis pela transdução de sinais envolvidos 

no crescimento e sobrevivência celulares (Morrison e Davis, 2003; Kolch, 2005). 

 Características marcantes entre os vários tipos de fibras musculares residem nas 

diferentes funções contráteis, conteúdo mitocondrial e propriedades metabólicas (Berchtold, 

Brinkmeier e Müntener, 2000). As fibras tipo 1, que exibem maior conteúdo mitocondrial e 

metabolismo oxidativo como fonte primária de energia, expressam também grande conteúdo 

de proteínas PGC 1, principal co-ativador transcricional para biogênese mitocondrial, 

enquanto as fibras tipo 2, que geram ATP principalmente através da glicólise, exibem 

menores conteúdos desse co-ativador (Lin et al., 2002). No presente estudo detectou-se que os 

níveis protéicos de PGC 1α estão de acordo com dados encontrados na literatura, sendo mais 

expresso no músculo Sóleo, por  possuir população predominante de fibras oxidativas, em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Berchtold%20MW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Brinkmeier%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22M%C3%BCntener%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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comparação ao músculo EDL composto por uma expressivamente menor população deste tipo 

de fibras. 

 Como o DHEA tem sido descrito capaz de melhorar ação insulínica (Richards, Porter 

e Svec, 2000; Campbell et al., 2004), ter efeitos antiproliferativos e quimioprotetores 

(Regelson e Kalimi, 1994), além de reverter alguns parâmetros presentes em animais 

envelhecidos (Medina et al., 2006), um passo importante neste estudo foi analisar os possíveis 

efeitos do DHEA  sobre a regulação de proteínas envolvidas no sinal da insulina nos músculos 

Sóleo e EDL. 

 O DHEA pode servir como precursor na síntese de esteróides sexuais (Nephew et al., 

1998, Labrie et al., 2005), porém, diferente dos outros esteróides, ainda não possui um 

receptor intracelular caracterizado. Há evidências da interação in vitro desse hormônio com 

receptor de andrógenos (RA) e estrógenos (RE) e in vivo em leveduras (Nephew et al., 1998), 

e que em células endoteliais o DHEA exerce sua função através de uma proteína Gi acoplada 

a receptor de membrana plasmática (Liu e Dillon, 2002). 

 A conversão de esteróides sexuais em tecidos periféricos, diferente das gônadas e 

adrenais, resulta em efeito biológico sobre os mesmos tecidos onde estão sendo gerados, 

denominada ação intrácrina (Labrie, Belanger e Labrie, 1988; Labrie, 1991). O efeito 

intrácrino do DHEA depende da expressão de vários tipos de enzimas nesses tecidos (Labrie, 

1991). Está bem estabelecido que além das gônadas e adrenais, a mucosa gástrica, a placa de 

crescimento tibial e o cérebro apresentam a maquinaria enzimática capaz de permitir essa 

ação intrácrina do DHEA. (Abbaszade et al., 1997; Zwain e Yen, 1999; Ueyama et al., 2002; 

Van Der Eerden et al., 2002; Payne e Hales, 2004). Mais recentemente, apareceram as 

primeiras evidências de que o músculo esquelético também expressa esses elementos 

essenciais para o efeito intrácrino do DHEA, as enzimas esteroidogênicas, tornando o 

músculo uma importante fonte extragonadal de esteróides sexuais por ser capaz de sintetizar 

localmente testosterona e estradiol a partir do DHEA de maneira dose-dependente (Aizawa et 

al., 2007). Esses autores observaram também que a enzima aromatase (P450arom), 

responsável pela formação de estradiol a partir da testosterona, era sintetizada e localizada 

preferencialmente no retículo endoplasmático da célula, sendo sua expressão 

significativamente maior em músculo com predominância de fibras tipo 1. Porém, o 

tratamento com DHEA pelo período de 1 semana não modificou os níveis circulantes de 

androstenediona, testosterona, estradiol e progesterona no presente estudo. 
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 Em ratos com 24 a 30 semanas de idade, o tratamento com DHEA por uma semana foi 

capaz de reduzir a resistência à insulina, tanto avaliada por clamp hiperinsulinêmico (Mukasa 

et al., 1998) quanto pelo índice de decaimento da glicose (Campbell et al., 2004). Apesar dos 

ratos no presente estudo apresentarem peso intermediário entre os dois estudos citados acima, 

a injeção de DHEA não modificou a sensilidade à insulina avaliada pela constante de 

decaimento da glicose. Assim, parece que a massa corporal total isoladamente não é um fator 

determinante no efeito do DHEA sobre a sensibilidade à insulina. 

 As análises indicaram que o DHEA não modificou a expressão de IR, IGF1R, IRS 1 e 

2, p85PI3-K, Akt 1 e 2, p70S6K, ERK 1 e 2 e PGC 1α nos músculos Sóleo e EDL de ratos 

com 12-14 meses de idade. Por outro lado, há evidências de que a incubação com DHEA in 

vitro em adipócitos humanos e de camundongos modificou a fosforilação, tanto basal quanto 

após estímulo com insulina, de proteínas das etapas iniciais do sinal insulínico resultando em 

maior concentração dos transportadores de glicose, os GLUTs 4, na membrana celular 

(Perrini et al., 2004). Além disso, a incubação com elevadas concentrações de DHEA in vitro 

em células musculares de ratos exibiram um efeito modulatório direto aumentando a atividade 

de enzimas da via glicolítica, a hexocinase e fosfofrutocinase, e aumentando a expressão e 

translocação do GLUT 4, da região do citosol em direção à membrana celular e que a maior 

translocação dos transportadores devia-se a um maior grau de fosforilação das proteínas Akt e 

PKC atípicas nesse modelo (Sato et al., 2008). Ademais, também foi observada melhora da 

fosforilação induzida por insulina de algumas proteínas envolvidas nesse sinal após 

tratamento com DHEA em tecido hepático e muscular esquelético de ratos com seis meses 

(Campbell et al., 2004). 

 Hormônios esteróides integram o conjunto hormonal que regula o metabolismo 

protéico do músculo esquelético e exercem efeito sobre a produção de força e medida da área 

de secção transversa desse tecido (Skelton et al., 1999;  Sinha-Hikim et al., 2002). Porém, o 

tratamento por uma semana com DHEA não modificou parâmetros morfológicos como a 

proporção dos tipos de fibra e medida da área de secção transversa das fibras no músculo 

Sóleo de ratos com 12-14 meses de idade. No entanto, apesar da evidente redução na 

proporção e tamanho das fibras tipo 2b no músculo EDL por efeito do envelhecimento, foi 

possível identificar um efeito negativo do DHEA sobre o tamanho médio das fibras tipo 1 

nesse tecido. Considerando que esta população de fibras representa a menor fração do total de 

fibras no EDL, até o momento, não é possível inferir que significado fisiológico esse efeito do 

esteróide tem sobre o tecido muscular e na homeostase glicêmica. Além disso, para controle 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sinha-Hikim%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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da glicemia o papel do tecido muscular está relacionado não somente a sua responsividade à 

insulina, mas também a outras condições tais como, o exercício fisico. Assim, é possível 

considerar que essa modificação detectada, redução do tamanho de fibras tipo 1 no EDL, pode 

ter um papel importante nos mecanismos fisiológicos relacionados a adaptação desse músculo 

com a realização de exercício físicos, tanto em condições de envelhecimento quando em 

condições consideradas normais, seja pelo aspecto metabólico na captação de glicose ou 

funcional na produção de força muscular, ou em outras condições de importância para o 

controle glicêmico. 

 Alguns estudos têm investigado os possíveis efeitos associados à terapia com DHEA 

utilizando protocolos que variaram de duas semanas a um ano de tratamento, tanto em 

humanos (Kawano et al., 2003; Villareal e Holloszy, 2004; Baulieu et al., 2000) quanto em 

modelos animais (Aragno et al., 2006; Ishizuka et al,. 1999) e com doses mais elevadas 

(Aizawa et al., 2007; Sato et al., 2008). Apesar dos níveis circulantes do DHEA terem sido 

elevados durante uma semana de tratamento (Campbell et al., 2004; Medina et al., 2006), é 

possível supor que um tempo maior de tratamento com o esteróide, ou que doses maiores às 

utilizadas no presente estudo possam ser capazes de modular a sinalização insulínica no 

músculo esquelético, além de exercer efeitos com significados mais evidentes sobre sua 

morfologia. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 
 Os dados aqui apresentados sugerem uma regulação músculo-específica nas vias 

intracelulares da insulina e IGF 1, evidenciada por diferenças nas expressões das protéinas IR-

β, IGF1R, IRS 2, p85PI3-K, Akt 1 e ERK 1 com diferente efeito tempo-dependente ao 

estímulo com insulina, sendo que o músculo com predominância de fibras tipo 1 (Sóleo) mais 

responsivo à insulina do ponto de vista metabólico, também é na ativação desses elementos 

pela injeção com o hormônio. Além disso, em ratos com 12-14 meses de idade que já 

caracterizam um modelo de resistência à insulina e obesidade como consequência do 

envelhecimento, também é possível encontrar indicadores de sarcopenia através da reduzida 

proporção e tamanho médio das fibras tipo 2b em músculo composto predominantemente por 

elas, o EDL. 

 O tratamento por uma semana com dose única de DHEA não interferiu na massa 

corporal total, na relação entre massas teciduais pela corporal, na sensibilidade à ação da 

insulina, nas concentrações séricas dos hormônios sexuais, nos níveis protéicos de IR-β, 

IGF1R, IRS 1, IRS 2, p85PI3-K, Akt 1, Akt 2, p70S6K, ERK 1 e 2, PGC 1α e nem nas 

fosforilações em resíduos Serina473 da Akt e Theonina421/Serina424 da p70S6K nos músculos 

Sóleo e EDL, nem na morfologia medida pela proporção e média relativa da área de secção 

transversa dos diferentes tipos de fibra no Sóleo de ratos Wistar com 12-14 meses de vida. No 

entanto, o esteróide foi capaz de reduzir o tamanho médio das fibras tipo 1 no EDL, sem que 

o significado fisiológico de tal modificação pudesse ser evidenciado, principalmente em razão 

da baixa proporção das fibras tipo 1 nesse músculo.  

 Ainda não está bem definido se o DHEA é capaz de exercer um efeito direto sobre 

vias de sinalização para insulina e IGF 1 no músculo esquelético ou se poderia agir 

indiretamente através de subprodutos gerados a partir do esteróide. É provável que alguns 

efeitos no músculo esquelético no processo de envelhecimento que repercutam no controle da 

glicemia sejam gerados em tratamentos com DHEA utilizando diferentes doses e/ou tempos 

de exposição. 
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