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RESUMO 

 

Siqueira Filho MA. Envelhecimento e músculo esquelético: força muscular,               
atividade proteassomal e sinalização relacionada ao balanço proteico. [Tese (Doutorado em 
Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2012. 

 

A sarcopenia é definida como a perda de massa e de função musculares que ocorre com o 
envelhecimento. A massa muscular é mantida como resultado do constante balanço entre 
síntese e degradação proteicas e com o avanço da idade, ocorrem alterações das fibras 
musculares que têm seu diâmetro reduzido, mudanças na proporção dos diferentes tipos de 
fibras e redução de proteínas contráteis. Para caracterizar a sarcopenia em ratos Wistar em 
diferentes idades foram medidas força voluntária máxima, atividade proteassomal e expressão 
total de Akt 1, p70S6K, MuRF 1 e Atrogina 1 em músculos Sóleo e EDL. Caracterizamos 
pela primeira vez a sarcopenia em ratos com 13 meses de idade a partir de reduzida massa 
tecidual dos músculos Sóleo e EDL e de força voluntária máxima avaliada por protocolo de 
teste de força com uso de escada. A atividade catalítica do proteassoma exibe padrão distinto 
de acordo com o músculo avaliado e a idade dos animais. 
 

Palavras-chave: Envelhecimento. Sarcopenia. Proteassoma. Atrofia. Força muscular. 
Músculo esquelético. 



ABSTRACT 

 

Siqueira Filho, MA. Aging and skeletal muscle: muscle strength, proteasome activity and 
signaling related protein balance. [Tesis (PhD. Human Physiology)]. São Paulo: Institute of 
Biomedical Science, University of Sao Paulo; 2012. 
 

The sarcopenia is defined as the mass and muscle function loss that occurs with the ageing. 
The muscle mass is maintained as result of the constant balance between synthesis and protein 
degradation and with the advance of age, occur changes of muscle fibers that has its diameter 
reduced, changes in the proportion of different types of fibers and reduction of contractile 
protein. To characterize the sarcopenia in Wistar rats in different ages were measured 
maximum volunteered strength, proteasome activity and total expression of Akt 1, p70S6K, 
MuRF 1 and Atrogin 1 in Soleus and EDL muscle. For the first time we characterized the 
sarcopenia in 13 months old rats from the reduced tissue mass of Soleus and EDL muscle and 
of maximum volunteered strength analyzed by a protocol ladder climbing test. The catalytic 
activity of proteasome show a distinct pattern according to the analyzed muscle and the 
animals’ age.      
 

Keywords: Aging. Sarcopenia. Proteasoma. Atrophy. Muscle strength. Skeletal muscle.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A sarcopenia é definida como a perda de massa e de função musculares que ocorre 

com o envelhecimento1. Uma vez que a massa muscular esquelética representa um 

determinante para força, resistência e desempenho físico2, o declínio dessa massa tecidual está 

associado a reduções da força, capacidade aeróbica e taxa metabólica que contribuem para 

menor funcionalidade e autonomia das pessoas, aumento do risco de quedas e do tempo de 

internações, fatores que em conjunto podem comprometer a qualidade de vida com o avanço 

da idade3. Prevenir e tratar a sarcopenia é um desafio global na atualidade. Nos últimos 20 

anos muitos estudos tem contribuído para o esclarecimento dos possíveis mecanismos 

celulares e moleculares envolvidos na etiologia multifatorial da redução de massa muscular 

associada ao envelhecimento4. 

 A fisiopatologia da sarcopenia é complexa, pois vários processos contribuem para seu 

desenvolvimento5. As alterações hormonais associadas ao envelhecimento exercem grandes 

influências nesse processo, dentre as quais a redução dos níveis circulantes de hormônios 

anabólicos recebem destaque. Os níveis de testosterona começam a diminuir gradualmente 

nos homens entre 30-40 anos6 e mais rapidamente em mulheres entre os 20 e 45 anos7. Este 

esteroide participa de um conjunto de respostas fisiológicas, das quais aumenta a síntese 

proteica muscular8. Um recente estudo realizado com idosos foi capaz de evidenciar os efeitos 

da testosterona depois de detectar que sua reposição resultou em aumentos da massa e força 

musculares em indivíduos acima dos 60 anos9.   

 Ainda relacionado aos esteroides sexuais, acredita-se também que a transição da 

menopausa e subsequente queda dos níveis de estrógenos participem da perda de massa 

muscular que acompanha o envelhecimento feminino10. Há dados que demonstram correlação 

entre concentração sanguínea de estrógenos, estrona e estradiol, com a massa muscular em 

mulheres com idades entre 64 e 93 anos11. Embora não seja completamente conhecida essa 

relação entre estrógenos e massa muscular com o avanço da idade, vale destacar que a 

associação entre redução de estrógenos circulantes e aumento de citocinas proinflamatórias 

parece explicar parte do papel atribuído aos esteroides sexuais femininos no desenvolvimento 

da sarcopenia12. 

 Outra importante alteração endócrina é representada por reduções dos níveis 

circulantes de hormônio do crescimento (GH). Sua secreção é máxima durante a puberdade, 

acompanhada de aumento da concentração sérica de fator 1 de crescimento semelhante à 

insulina (IGF-1) e seguida de declínio gradual a partir da vida adulta13. As ações promotoras 
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de crescimento do GH sobre o tecido muscular são mediadas pelo IGF-1 tanto sintetizado no 

fígado, como localmente14. Depois de classicamente descritos os efeitos do IGF-1 sobre a 

regulação da massa muscular15, passaram a ser mais clara as relações entre menores 

concentrações de IGF-1 com aumento de atrofia muscular, o que inclui o processo de 

envelhecimento. Entretanto, ainda são controversos os efeitos da reposição de GH associada 

ao avanço da idade. A ineficiência em melhorar a massa muscular em idosos após tratamento 

com GH pode ser atribuída a menor expressão de receptores de IGF-1 na membrana celular16, 

bem como a resistência insulínica acompanhada de menor transporte de aminoácidos e síntese 

proteica17. 

 Associado às reduções de hormônios anabólicos, observam-se também aumentos de 

mediadores catabólicos. Os glicocorticoides são conhecidos indutores de atrofia muscular e 

aumentos da incidência de doenças resultam em hipersecreção de glicocorticoides com o 

envelhecimento14. Modelos experimentais com animais em idade avançada evidenciam menor 

capacidade para regular a massa muscular diante de elevadas concentrações de 

glicocorticoides. Esses efeitos são evidentes quando ratos idosos exibem recuperação mais 

lenta da massa muscular em comparação aos pares mais jovens, após condições catabólicas 

decorrentes do uso de dexametasona18. 

 Além dos fatores endócrinos, várias outras influências contribuem para o 

desenvolvimento da sarcopenia, dentre elas: maiores concentrações de citocinas inflamatórias 

como fator alfa de necrose tumoral (TNF-α) e interleucina 6 (IL-6), perda da capacidade 

absortiva de nutrientes, déficit de energia na alimentação e inadequado fornecimento de 

proteínas pela dieta, doenças neurodegenerativas que afetam os motoneurônios, inatividade 

física e estados de imobilização (como longa permanência no leito hospitalar) e mudanças 

severas da composição corporal (perda de massa corporal e massa muscular e aumento de 

adiposidade) devido a várias doenças (condição denominada caquexia)2 (Figura 1). A 

instalação crônica e o somatório desse conjunto de influências resultam em mudanças na 

proporção e tamanho das fibras que compõem o aparato contrátil do tecido muscular. 

 O tecido muscular esquelético é constituído por fibras com metabolismo 

predominantemente oxidativo (de contração lenta; fibras tipo I) e por fibras onde predomina o 

metabolismo glicolítico (de contração rápida; fibras tipo II)19. As fibras tipo I apresentam 

maior sensibilidade e responsividade à insulina20–22, são pequenas, produzem baixa tensão, 

mas são altamente resistentes à fadiga porque possuem maior densidade mitocondrial e são 

efetivas em metabolizar ácidos graxos para produzir energia23. Por outro lado, as fibras tipo II 

são mais sensíveis aos estímulos da contração24, são de maiores calibres, produzem enorme 
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tensão, mas apresentam pobre resistência à fadiga, existindo também fibras intermediárias que 

apresentam características intermediárias às anteriormente citadas25. 

 

Figura 1 – Fatores relacionados à sarcopenia 

 
Condições potenciais envolvidas no desenvolvimento da sarcopenia. Pode resultar em associação com 
doenças inflamatórias, má nutrição, desuso ou desordens endócrinas. Essas condições podem acelerar 
a perda de massa muscular associada ao processo natural de envelhecimento. 
Fonte: Adaptado de: Muscaritoli et al., 20105. 
 

 Com o avanço da idade, ocorrem alterações das fibras musculares que têm seu 

diâmetro reduzido tanto em humanos26 quanto em modelos animais27,28. Ocorrem também 

mudanças na proporção dos diferentes tipos de fibras29, redução de proteínas contráteis30,31 e 

acúmulo de proteínas oxidadas32. Particularmente na relação com o envelhecimento, tais 

mudanças sobre a massa muscular representam um problema de saúde devido à perda de 

mobilidade e força33, declínio gradual da densidade mineral óssea34, diminuição da taxa 

metabólica basal35, queda da captação máxima de oxigênio10, mudanças na composição 

corporal com aumento da adiposidade36, aparecimento de resistência à ação da insulina37 e 

aumento na incidência de diabetes tipo 238,39. Dessa maneira, compreender como os diversos 

fatores que afetam o turnover proteico influenciam no aumento da taxa de degradação 

muscular, tem importância primária para controlar o desenvolvimento da sarcopenia e a 

incidência de doenças com o envelhecimento. 

 A massa muscular é mantida como resultado do constante balanço entre síntese e 

degradação proteicas40. Aumentos da massa muscular esquelética podem ocorrer devido a 
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aumentos da taxa de síntese proteica ou queda da degradação, enquanto que a diminuição 

dessa massa tecidual pode ser influenciada pela inversão desses fatores40.  

 Sob condições fisiológicas, insulina41 e IGF-142 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 proteica.  

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

subunidades constitutivamente associadas: uma regulatória de 85 kiloDaltons (kDa) e uma 

subunidade catalítica de 110 kDa43. A subunidade regulatória age como uma adaptadora que 

liga a subunidade catalítica a outros elementos na via de sinalização44. Após ativação da PI3-

K, há estimulação de serina/treonina quinases dependentes de fosfoinositídeos-3,4,5 trifosfato 

(PIP3) entre elas, quinases dependentes de fosfoinositídeos 1 e 2 (PDK 1 e 2). Estas são 

responsáveis pela estimulação da Akt 1 que desempenha papel central nesta via, pois é 

responsável pela regulação de sinais que levam a hipertrofia muscular, além de atuar de modo 

contrário ao sinais atróficos45,46. 

 A Akt é uma proteína intracelular com atividade serina/treonina quinase que possui 

um domínio N-terminal de homologia pleckstrin (PH), um domínio catalítico e um domínio 

C-terminal regulatório47. Através de seu domínio PH pode ser promovida sua associação aos 

PIP3 da membrana citoplasmática. Quando ativada por fosforilação pela PDK-1, a Akt 1 

transloca para o citosol e ativa a síntese proteica (Figura 2).  

 A mTOR é uma importante proteína localizada a jusante a Akt, que 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-BP1) que age como um regulador 

negativo do fator 4 de iniciação eucariótico eIF-4E41,48. Nesse sentido, a mTOR parece ter 

uma função importante e central na integração de uma variedade de sinais de crescimento, 

desde ativação por fatores de crescimento proteicos e insulina que resultam na síntese 

proteica, até por simples estímulos nutricionais46, como é o caso de aminoácidos provenientes 

da dieta que também são capazes de ativar diretamente a mTOR, causando subsequente 

ativação da p70S6K48,49. 

 Uma vez fosforilada pela mTOR, a ativação da p70S6K resulta na tradução de 

mRNAs contendo traços oligopirimidina terminal 5’ (5’TOP), codificando fatores de 

alongamento e proteínas ribossomais, o que implica em aumentos da capacidade 

traducional50. 

 O outro alvo da mTOR, a 4E-BP1 sob condição não fosforilada apresenta-se associada 

ao fator iniciador de tradução denominado eIF4E, reprimindo sua atividade. Uma vez ativada 
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pela mTOR, há dissociação do complexo 4E-BP1/eIF4E seguida de aumento da 

disponibilidade do segundo, levando a aumentos da taxa de início da tradução51. 

  

Figura 2 – Mecanismos de síntese e degradação proteicas no músculo esquelético 

 
Diferentes vias intracelulares envolvidas na síntese e degradação proteicas no tecido muscular. 
Fonte: Adaptado de: Gumucio e Mendias, 201240. 
 

 Por outro lado, a Akt também é responsável por modular sinais antiatróficos que são 

gerados quando ela, por exemplo, fosforila fatores de transcrição da família FoxO, 

importantes para regular expressão gênica de Atrogina 1 e MuRF 140, ubiquitina ligases que 

compõem o complexo enzimático do proteassoma 26S52,53. São expressas três isoformas de 

FoxO no músculo (FoxO1, FoxO3 e FoxO4), que quando fosforiladas residem no citosol e 

necessitam de desfosforilação para entrar no núcleo celular54. A fosforilação das proteínas 

FoxO por parte da Akt as torna incapazes de entrar no núcleo e promover transcrição55.  
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 Além disso, vias ativadas por ligantes de membros da superfamília de fator beta 

transformador de crescimento (TGF-β) também são responsáveis por regular a massa 

muscular40. Através destas vias, cascatas de transdução de sinais podem ser reguladas com a 

participação de p38 MAPK e fatores de transcrição Smad2/356. Enquanto p38 MAPK pode 

regular a atividade de vários fatores de transcrição para controle da expressão gênica57, 

Smad2/3 podem translocar ao núcleo celular onde se ligam ao DNA e regulam diretamente a 

expressão de genes alvo envolvidos na degradação proteica56 (Figura 2). 

 Condições potenciais que aumentam a taxa de degradação proteica são responsáveis 

por desequilíbrios do turnover proteico e aparecimento de quadro atrófico sobre o tecido 

muscular, dentre as quais figuram mudanças associadas ao processo natural de 

envelhecimento. Como resultado, há ativação de sistemas proteolíticos responsáveis pela 

erosão do tecido muscular, onde cada sistema é composto por efetores específicos, dos quais 

se destacam: sistema de autofagia, sistema proteassomal, sistema de proteases dependentes de 

cálcio (calpaínas) e sistema de caspases ativadoras de apoptose2. No entanto, as duas 

principais vias de degradação proteica em células eucarióticas são o sistema ubiquitina-

proteassomal e a via autofagia-lisossomal2. Porém, continua um grande desafio entender 

como cada sistema contribui e participa do quadro de atrofia muscular, em particular durante 

o processo de envelhecimento.  

 A autofagia é constitutivamente ativa em níveis basais no músculo esquelético2 e 

compreende um processo subcelular evolutivamente conservado para destruição em massa de 

proteínas e organelas inteiras58. Já foram identificados mais de 30 genes (Atg) reguladores de 

autofagia e envolvidos na formação de autofagossomos59. Modelos experimentais com 

deleção do gene Atg7 específica em músculos resultaram em profundo quadro de atrofia e 

queda da força relacionada à idade60, demonstrando o importante papel que a autofagia 

desempenha no controle da massa muscular. 

 Sob condições fisiológicas, o sistema ubiquitina-proteassoma é responsável pela 

degradação de proteínas de vida curta2. As proteínas substratos podem ser mono ubiquitinadas 

ou moléculas adicionais de ubiquitina podem ser adicionadas para produzir uma proteína 

poliubiquitinada que se torna alvo para degradação pelo proteassoma61.  

 A ubiquitinação de proteínas é representada por reações de várias etapas62, onde o 

primeiro passo compreende a ativação da ubiquitina pela enzima ativadora de ubiquitina, 

denominada E1. Subsequentemente E1 transfere a ubiquitina ativada para o sítio ativo de uma 

enzima conjugadora de ubiquitina, denominada E2. Por fim, a enzima conjugadora liga-se a 

uma ligase (E3) que reconhece o substrato e transfere ubiquitina para proteína alvo63,64. A 
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caracterização molecular de algumas E3 ligases permitiu a descoberta de que MuRF 1 liga-se 

a proteínas miofibrilares como titina65 e miosina de cabeça pesada, a mais abundante proteína 

no músculo esquelético66. Além disso, outra E3 ligase Atrogina 1 foi caracterizada como 

capaz de exercer sua atividade sobre proteínas como MyoD67 e eIF3f68. 

 Além disso, também são incessantes as buscas de novas ou eficazes abordagens 

terapêuticas capazes de se contrapor aos processos responsáveis pela atrofia muscular como 

possível efeito antienvelhecimento. 

 Na busca de tratamentos para conter efeitos naturais do envelhecimento, ainda é alvo 

de muitas discussões a estratégia de reposição hormonal e sua viabilidade. Nesse contexto, 

alguns são os candidatos com potencial de sucesso, dos quais mais recentemente surgiram 

grandes interesses experimentais e clínicos quanto ao uso da desidroepiandrosterona 

(DHEA)69, comercializada com suplemento nutricional nos Estados Unidos e disponível em 

prateleiras14, sobre a qual se documentam efeitos antienvelhecimento através de seu possível 

papel antiinflamatório, quimioprotetor, antidiabetogênico, antiobesogênico, entre outros. 

 A desidroepiandrosterona (DHEA) é um hormônio esteróide abundantemente 

produzido pela glândula adrenal em humanos70, cujos papéis biológicos são amplamente 

estudados. O DHEA e a forma sulfatada (DHEA-S) apresentam comportamento oscilatórios 

dos níveis plasmáticos ao longo da vida, havendo aumento de seus níveis entre os 6 e 7 anos 

de idade, alcance de seus níveis máximos entre segunda e terceira década de vida que desde 

então declinam para, aproximadamente 15% do pico ao redor da oitava/nona década70,71. 

Apesar do DHEA não ser produzido pelas adrenais de ratos, uma gama de estudos já 

demonstraram que vários tecidos desses animais são capazes de responder ao esteróide 

quando administrado exogenamente72–75. 

 Sabe-se que o DHEA é um precursor de esteroides sexuais e que seus efeitos são, em 

parte, dependentes de sua conversão a estrógeno e andrógeno76. Mais recentemente, 

apareceram as primeiras evidências de que o músculo esquelético também expressa enzimas 

esteroidogênicas, juntamente com as gônadas, adrenais, mucosa gástrica, placa de 

crescimento tibial e o cérebro, 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-dependente77. 

 Além disso, Aragno e colaboradores78 haviam observado em modelos de ratos com 

diabete induzido, que o DHEA desempenha papel antioxidante no tecido muscular esquelético 

através de regulação do desbalanço oxidativo sobre fatores miogênicos daqueles animais após 

21 dias de tratamento com o esteróide. Este esteróide tem sido apontado como capaz de 
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prevenir danos teciduais induzidos por hiperglicemia aguda e crônica79, além de eficiente no 

papel como antioxidante80,81. 

 No entanto, ainda não está claro se o tratamento com DHEA é capaz de reverter ou 

minimizar alterações do tecido muscular que acompanham o envelhecimento natural. Fatores 

como o estresse oxidativo, a inflamação crônica subclínica e o desbalanço proteíco estão 

relacionados com a instalação da sarcopenia durante o processo natural de envelhecimento. 

Diante do exposto, este estudo se propôs testar a hipótese de que o DHEA seja capaz de 

minimizar ou retardar a perda de massa muscular associada ao envelhecimento, regulando 

alguns dos fatores envolvidos no processo de sarcopenia. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Caracterizar a presença de sarcopenia em ratos com diferentes idades e investigar se a 

suplementação com DHEA por três semanas é capaz de modular parte desses efeitos. 

 Para tanto foram avaliados os seguintes parâmetros: 
 

1. homeostase glicêmica através da detecção da constante de decaimento da glicose 

(KITT) e da tolerância à glicose (ipGTT); 

2. força muscular voluntária máxima e massa muscular relativa dos músculos Sóleo e 

EDL; 

3. o estado de proteólise muscular por meio da atividade do sistema ubiquitina-

proteassoma;  

4. a expressão das proteínas intracelulares Akt 1, p70S6K [S6K1], MuRF 1 e Atrogina 

1/MAFbx. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

 Foram utilizados ratos Wistar com 2, 6, 13 e 24 meses de idade fornecidos pelo 

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

USP), com devida aprovação da Comissão de ética em experimentação animal local em 

relação aos procedimentos utilizados. 

 

3.2 Materiais 

 

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

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

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

colagenase tipo V e poli-lisina são 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 são fornecidos pela Amersham (UK).  

 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Administração de DHEA 

 

 Ratos Wistar machos com 2, 6, 13 e 24 meses receberam doses com veículo (óleo 

mineral) contendo ou não DHEA (10 mg/kg) em injeção subcutânea a cada sete dias, 

totalizando 3 doses. Dessa maneira, foram separados em grupos de animais tratados com 

veículo (GRUPO VEÍCULO) ou com veículo + DHEA (GRUPO DHEA). Após 21 dias do 

início do tratamento, os animais foram submetidos a narcose por CO2 (câmara de gás com 

70% CO2 + 30% O2) e imediatamente decapitados para subsequente extração dos tecidos e 

coleta de sangue, conforme representado na figura 1.  
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Figura 3 – Representação do esquema de tratamento dos animais e sua alteração 

 

No painel A está representado o esquema de tratamento de acordo com a escala de tempo (0 a 21 dias). 
O painel B exibe a alteração no esquema de tratamento necessária para garantir que, quando separados 
para estes procedimentos, os mesmos animais fossem submetidos aos testes (ipGTT, força voluntária 
máxima e ipITT) nos referidos dias antes do sacrifício. * O sacrifício foi realizado no 21º dia de 
tratamento, com exceção dos animais selecionados para o ipGTT, teste de força e ipITT, sacrificados 
no 22º dia. 
 

3.3.2 Teste de tolerância à insulina intraperitonial curto para determinação da constante de            

         decaimento da glicose (Kitt) 

 

 Para avaliar a sensibilidade à insulina após privação alimentar de 10 a 12 horas 

(retirada da ração e troca das caixas), os animais foram pesados e acondicionados no ambiente 

do teste (laboratório) por, no mínimo, 30 minutos antes do início dos procedimentos, 

adaptados de Murali e Goyal82. Com os animais acordados, após medida da glicemia de jejum 

foi injetada solução de insulina (2 U/ml/kg de massa do animal) no quadrante inferior 

esquerdo da cavidade peritonial. Amostras de sangue da cauda foram coletadas em 

glicosímetro (Accu-Chek Active, Roche®) para dosagem da glicemia nos tempos 5, 10, 15, 

20, 25 e 30 minutos após injeção de insulina. Foi obtida a constante de decaimento da glicose 

(Kitt) através da fórmula K=0,693/t1/2, onde t1/2 indica tempo de meia vida da glicose 
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plasmática calculada pela inclinação da curva obtida durante a fase linear do decaimento da 

glicose plasmática83,84. 

 

3.3.3 Teste de tolerância à glicose intraperitonial (ipGTT) 

 

 Após privação alimentar de 10 a 12 horas (retirada da ração e troca das caixas), os 

animais foram pesados e acondicionados no ambiente do teste (laboratório) por, no mínimo, 

30 minutos antes do início dos procedimentos. Com os animais acordados, após medida da 

glicemia de jejum foi injetada solução glicose 20% (2g/kg de massa do animal)85 no 

quadrante inferior esquerdo da cavidade peritonial. Amostras de sangue da cauda foram 

coletadas em glicosímetro (Accu-Chek Active, Roche®) para dosagem da glicemia nos 

tempos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos após infusão da solução glicose 20%. A partir das 

glicemias foi feita medida da área sob a curva da glicose obtida pelo teste para representar o 

grau de tolerância à glicose entre os diferentes grupos avaliados. 

 

3.3.4 Teste da força voluntária máxima 

 

 O protocolo do teste foi obtido e adaptado do estudo de Hornberger e Farrar86, que 

consiste no uso de escada com dimensões de 110 cm de altura por 18 cm de largura, 

inclinação 80 oC e com espaçamento de 2 cm entre os degraus (Figura 2). No topo da escada 

há uma câmara de 20 x 20 x 20 cm para abrigo do animal durante o repouso entre as tentativas 

de escalada. Na base da escada há uma estrutura fixada que garante ao primeiro dos degraus 

distância suficiente do chão, evitando qualquer contato da calda do animal ou do sistema de 

sobrecarga com o solo.  

Para fixação da sobrecarga foram utilizados: 13,5 cm de cabo de aço inoxidável 

unidos entre si em formato de circulo; 1 Coastlock Snap Swivel para fixar os cilindros 

(falcons) com pesos (chumbo) utilizados nas tentativas do teste. O Coastlock Snap Swivel foi 

fixado na porção proximal da calda do animal por uma Scotch 23 Rubber Tape (Scotch 3M) 

para posterior incremento dos cilindros conforme a progressão da sobrecarga. 

 A familiarização do animal ao aparato consistiu de quatro tentativas de escalada por 

dia, conduzidos por um período de três dias consecutivos. Antes da primeira tentativa, o 

animal permaneceu durante dois minutos na câmara (topo da escada) com o intuito de 

perceber que aquele ambiente não o oferece perigo. Entre cada tentativa o animal permaneceu 

em repouso por 60 segundos na câmara. Na primeira tentativa, o animal foi colocado na parte 
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proximal da escada junto aos últimos degraus, sendo esta escalada considerada uma tentativa 

muito fácil. Na segunda, o animal foi posicionado à distância aproximado de 30 cm da 

câmara, sendo esta escalada considerada uma tentativa fácil. Na terceira, era posicionado na 

metade da escada (distância aproximada de 55 cm da entrada da câmara), sendo considerada 

uma tentativa de dificuldade média. Na quarta e última tentativa, foi colocado na parte distal 

(início) da escada a 110 cm de distância da entrada da câmara, considerada a escalada de 

maior dificuldade. Quando necessário, toques suaves eram aplicados na cauda do animal para 

estimulá-lo a subir. 

 

Figura 4 – Aparato para teste de força voluntária máxima 

 
Rato e o cilindro (falcon) com peso fixado a cauda realizando subida da escada de 110 cm com 80o de 
inclinação. No topo da escada, há uma câmara que serve de abrigo para repouso entre as tentativas. 
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 Dois dias após a familiarização foi realizado o teste para determinação da carga 

máxima conduzida pelo animal. Foi usado período de 60 segundos como intervalo de 

descanso entre todas as tentativas (aquecimento e teste). Inicialmente os animais eram 

estimulados a realizar duas escaladas (metade do percurso e completo) como preparação 

(aquecimento). Para o teste, na primeira escalada foi aplicada sobrecarga referente a 75% da 

massa corporal do animal. Para as demais tentativas era feito incremento de 30g até alcançar a 

sobrecarga na qual não conseguissem mais subir completamente a escada. Em seguida, era 

realizada uma última tentativa com 15g a menos da tentativa anterior. A falha foi determinada 

quando o animal não conseguia escalar após três estímulos (toques) sucessivos na calda. A 

carga máxima foi definida por aquela em que o animal foi capaz de realizar a última escalada 

completa. A carga máxima foi corrigida como percentual da massa corporal de cada animal e 

usada para representar a força voluntária máxima. 

 

3.3.4.1 Alterações (ajustes) do protocolo 

 

 Ao iniciar a fase de familiarização para os animais de 24 meses, foi observado que 

apresentavam maiores dificuldades para realizar as escaladas, mesmo sem uso de qualquer 

sobrecarga. Este acontecimento evidenciou uma importante limitação funcional por parte 

desta idade. Tal fato também chamou atenção em razão do teste ser realizado com sobrecarga 

inicial equivalente a 75% de sua massa corporal. Temendo a inadequação do teste e que esse 

grupo de idade não fosse capaz de realizá-lo, foram realizados ajustes do protocolo para que o 

mesmo fosse fidedigno às condições dos animais naquelas circunstâncias. Abaixo são 

apresentados os ajustes realizados tanto no período de familiarização quanto no teste: 

Familiarização: foram feitas mudanças no período de intervalo entre cada escalada, 

aumentando o tempo para 120 segundos (duas vezes o tempo aplicado às outras idades); 

Teste: O intervalo de descanso entre todas as tentativas (aquecimento e teste) foi de 120 

segundos. Para o teste, na primeira escalada foi aplicada sobrecarga inicial referente a 25% da 

massa corporal do animal. As demais tentativas foram acompanhadas por incrementos de 15 g 

até alcançar a sobrecarga na qual não conseguissem mais subir completamente a escada.  

 

3.3.4.2 Dosagem de lactato circulante 

 

 Para se certificar de que o grupo com 24 meses de idade estava sendo levado ao 

mesmo grau de exaustão pelo teste de força voluntária máxima que os controles com 2 meses, 
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foram feitas dosagens dos níveis circulantes de lactato nesses grupos no período do teste. 

Amostras de sangue da cauda foram coletadas em lactímetro (Accutrend® Lactate, Roche, 

Mannhein, Alemanha) para dosagem da lactacidemia nos períodos antes do início do teste e 

imediatamente após a última tentativa de escalada. 

 

3.3.5 Atividade do proteassoma no sítio da quimiotripsina 

 

 A atividade do proteassoma no sítio quimiotripsina da porção 20S foi avaliada nos 

músculos Sóleo e EDL dos animais estudados por meio de ensaio fluorimétrico, utilizando o 

peptídeo fluorogênico Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin (LLVY-AMC), 

conforme descrito por Lu e colaboradores87. Os músculos foram homogeneizados com 

polytron (1:10 peso/volume) em tampão de lise (Mannitol 210 mM, sucrose 70 mM, MOPS 5 

mM e EDTA 1 mM, pH 7.4) e os extratos foram centrifugados (12000 rpm a 4 °C por 10 

minutos) para a remoção do material insolúvel. Os ensaios foram realizados em microplaca de 

poliestireno preta sólida com 96 poços, com diluição de 25 μg (Sóleo) e 50 μg (EDL) de 

proteínas citosólicas em 200 μL de MOPS 10 mM (pH 7,4, contendo LVYY-AMC 25 mM 

[substrato], ATP 25 mM e Mg2+ 5 mM), conforme Cunha e colaboradores88. O tampão 

utilizado para o ensaio contém detergentes que atuam como estimuladores da atividade da 

peptidase, sendo esta atividade determinada pela liberação do grupo AMC (amido-4- 

methylcoumarin), após degradação detectada por fluorímetro (λexc 390 nm, λem 460 nm). A 

atividade da peptidase foi medida na ausência e na presença (20 μM) de inibidor específico do 

proteassoma (epoxomicina) e a diferença entre ambas foi atribuída ao proteassoma no ensaio. 

 

3.3.6 Extração de proteínas totais dos músculos esqueléticos e Immunoblotting 

 

 Para análises da expressão tecidual e fosforilação das proteínas intracelulares os 

músculos selecionados, Sóleo e Extensor digital longo (EDL), foram homogeneizados com 

Polytron® em 1,5 ml de tampão de extração constituído de Triton-X 100 1%, Tris (pH 7,4) 

100 mM, pirofosfato de 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) e foram tratados com tampão de Laemmli89, 

acrescido de DTT 200 mM, na proporção de 4:1 (V:V) e 50 a 75 μg de proteínas totais foram 
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submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 10%, 8% e 6,5%) no 

aparelho para minigel (Mini-Protean). Em cada gel há marcadores de pesos moleculares com 

valores estabelecidos. A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente 

para uma membrana de nitrocelulose, através de um aparelho também da BioRad a 120 V por 

2 horas, como descrito por Towbin e colaboradores90, ou a 240mA por 12 horas para melhor 

transferência das proteínas de elevado peso molecular. Porém no tampão foi acrescido SDS 

0,1% para melhorar a eluição das 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 10mM, NaCl 150mM e Tween 20 0,02%) em 

temperatura ambiente por 1-2 horas sob leve agitação. Estas membranas foram então 

incubadas com anticorpos específicos em solução bloqueadora (com 3% de BSA ao invés de 

leite) overnight a temperatura de 4 °C sob leve agitação e lavadas com esta mesma solução 

sem leite ou BSA, por 30 minutos. Em seguida, estas membranas, sob o mesmo padrão de 

agitação, foram incubadas com anticorpo conjugado com peroxidase por 1 hora a temperatura 

ambiente e solução para detecção por quimiluminescência 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). As bandas 

representativas das proteínas foram normalizadas pela densitometria das membranas coradas 

com vermelho de Ponceau, conforme proposto por Romero-Calvo e colaboradores91. 

 

3.3.7 Análise estatística 

 

 De acordo com o modelo metodológico apresentado pelo presente estudo, todas as 

análises foram realizadas comparando apenas duas diferentes idades entre si, reproduzindo as 

condições experimentais as quais foram submetidos todos os grupos avaliados. Devido às 

limitações para dispor de animais de todas as idades (2, 6, 13 e 24 meses) ao mesmo tempo, 

adotou-se o critério de que para cada conjunto de experimentos realizados sempre foram 

pareados animais de 2 meses com as demais idades (2 meses VS 6 meses; ou 2 meses VS 13 

meses; ou 2 meses VS 24 meses), além de  seus respectivos subgrupos (VEÍCULO e DHEA). 

 Sendo assim, a análise estatística dos resultados obtidos foi realizada através do 

programa GraphPad Prism® versão 5.01. O tamanho amostral mínimo por grupo para cada 

parâmetro analisado foi definido respeitando os seguintes critérios: a) N resultante de pelo 

menos três experimentos distintos; b) N suficiente para realização da análise da distribuição 
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das amostras através do “D’Agostino and Pearson omnibus K2 normality test” recomendado 

pelo programa GraphPad Prism® na versão descrita acima. Para os resultados finais quando 

as amostras não apresentam normalidade da distribuição, adota-se uma das seguintes 

transformações diretas dos dados: a logarítmica, a logarítmica dos (dados + 1), a raiz 

quadrada dos dados, ou a raiz quadrada dos (dados + 1). Após atender ao critério de 

normalidade para aplicação da análise paramétrica, o tratamento estatístico é seguido por 

análise de variância de dois fatores (2way ANOVA). Quando o teste apresenta diferença 

significativa a análise é seguida do teste post-hoc de Bonferroni (Bonferroni Post-Tests) com 

nível de 5% de significância (p<0,05). Os resultados apresentados são expressos como média 

± erro padrão da média (M±EPM) e posteriormente representados como percentagens de 

variação em relação ao grupo 2 meses veículo, aos quais se atribui valor de 100% às 

condições em que isto se aplica. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características zoométricas 

 

 As características gerais dos animais são apresentadas na tabela 1, onde a massa 

corporal dos animais é representada em gramas, a massa tecidual relativa é representada em 

miligramas (músculos) ou em gramas (tecidos adiposos) para cada 100 g de massa corporal 

do próprio animal. 

 A massa corporal apresentou diferenças de acordo com o aumento da idade, sendo 

maior em todas as idades comparadas ao grupo de menor idade. Na comparação com o grupo 

2 meses veículo (100%) de cada conjunto de experimentos, a média da massa corporal nas 

demais idades (veículo) foi de 151 ± 3% aos 6 meses, 178 ± 6% aos 13 meses e 157 ± 10% 

aos 24 meses. Não foram observados efeitos do DHEA sobre este parâmetro avaliado.  

 O envelhecimento afetou a massa muscular, de modo que a sarcopenia pode ser 

parcialmente representada pela significativa redução da massa relativa dos músculos Sóleo e 

EDL a partir dos 13 meses de idade, sendo mantida menor proporção na idade mais avançada 

(24 meses). Na comparação com cada grupo 2 meses veículo (100%), a massa relativa do 

Sóleo foi de 99 ± 3% (6 meses veículo), 87 ± 3% (13 meses veículo) e 87 ± 5% (24 meses 

veículo). Para o músculo EDL, a massa relativa entre cada idade foi de 100% (2 meses 

veículo), 98 ± 2% (6 meses veículo), 91 ± 3% (13 meses veículo) e 87 ± 3% (24 meses 

veículo). A massa relativa dos músculos Sóleo e EDL não foi alterada pelo tratamento com 

DHEA. 

 A adiposidade também apresentou mudanças associadas ao envelhecimento, sendo 

significativamente maior aos 13 meses e se mantendo aumentada na idade mais avançada (24 

meses). Quanto a gordura periepididimal, a massa relativa entre cada idade foi de 100% (2 

meses veículo), 109 ± 8% (6 meses veículo), 164 ± 25% (13 meses veículo) e 196 ± 29% (24 

meses veículo), enquanto a gordura retroperitonial foi de 100% (2 meses veículo), 106 ± 7% 

(6 meses veículo), 191 ± 29% (13 meses veículo) e 209 ± 37% (24 meses veículo). Não foi 

observado qualquer efeito do DHEA sobre a adiposidade. 
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Tabela 1 - Massa corporal e massas relativas de tecidos musculares e adiposos dos animais tratados com óleo mineral (veíc.) ou hormônio 
dissolvido em óleo mineral (DHEA) em diferentes idades 

   
 2m 

Veíc. 
2m 

DHEA
6m 

Veíc. 
6m 

DHEA
  2m 

Veíc. 
2m 

DHEA
13m 
Veíc. 

13m 
DHEA 

  2m 
Veíc. 

2m 
DHEA 

24m 
Veíc. 

24m 
DHEA 

      

M. corporal 
304 
± 7 

307 
± 7 

459 
± 10*

447  
± 11† 

 
310 
± 6 

324 
± 11 

552 
± 19* 

533 
± 23† 

 
291 
± 8 

308 
± 7 

455 
± 29* 

500 
± 15† 

               

M. Rel. Sóleo 
38,54 
± 0,9 

39,32 
± 0,9 

38,22 
± 1,1 

40,18 
± 1,2 

 
40,07 
± 1,2 

39,82 
± 0,8 

34,99 
± 1,4* 

34,86 
± 1,3† 

 
40,76 
± 1,3 

40,49 
± 0,7 

35,3 
± 1,9* 

33,47 
± 1,4† 

               

M. Rel. EDL 
43,69 
± 0,6 

43,53 
± 0,7 

42,75 
± 0,7 

43,11 
± 0,8 

 
43,53 
± 0,5 

44,64 
± 0,7 

39,56 
± 1,2* 

39,63 
± 1,2† 

 
47,15 
± 0,8 

46,75 
± 1,1 

40,92 
± 1,3* 

39,54 
± 1,1† 

               
M. Rel. Gord. 
Periepididimal 

0,84 
± 0,05 

0,89 
± 0,08 

0,91 
± 0,06

0,98 
± 0,05

 
0,79 

± 0,06 
0,80 

± 0,03
1,29 

± 0,20*
1,42 

± 0,23†
 

0,83 
± 0,07 

0,77 
± 0,06 

1,62 
± 0,24*

1,75 
± 0,16† 

               
M. Rel. Gord. 

Retroperitonial 
0,89 

± 0,10 
0,83 

± 0,10 
0,94 

± 0,06
1,03 

± 0,07
 

0,71 
± 0,08 

0,76 
± 0,07

1,36 
± 0,20*

1,31 
± 0,21†

 
0,71 

± 0,05 
0,76 

± 0,08 
1,36 

± 0,26*
1,31 

± 0,13† 
Os valores na tabela estão expressos como Média±Erro Padrão da Média. M. Corporal (massa corporal) representada em gramas; M. Rel. Sóleo (Massa 
relativa do músculo Sóleo) e M. Rel. EDL (Massa relativa do músculo EDL) representadas em miligramas de músculo/100 gramas de massa corporal do 
animal; M. Rel. Gord. Periepididimal (Massa relativa da gordura Periepididimal) e M. Rel. Gord. Retroperitonial (Massa relativa da gordura 
Retroperitonial) representadas em gramas de gordura/100 gramas de massa corporal do animal. Amostra: 2m veíc. (22 animais), 2m DHEA (26), 6m veíc. 
(27), 6m DHEA (27); 2m veíc (16), 2m DHEA (16), 13m veíc (15), 13m DHEA (18); 2m veíc. (16), 2m DHEA (16), 24m veíc. (13) e 24m DHEA (13).* 
representa diferença significativa na comparação com o grupo 2 meses veículo; † representa diferença significativa na comparação com o grupo 2 meses 
DHEA. Diferenças significativas foram consideradas para p<0,05. 

3
5
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4.2 Homeostase glicêmica 

 

 A figura 5 mostra que as glicemias em jejum foram semelhantes entre as idades 

(2 meses veículo: 100%, 6 meses veículo: 99 ± 1% e 13 meses veículo: 98 ± 2%, fig. 

5A) e que a partir dos 6 meses é possível detectar menor sensibilidade à insulina 

associada ao aumento da idade (2 meses veículo: 100%, 6 meses veículo: 84 ± 5% e 13 

meses veículo: 85 ± 7%, fig. 5B). 

 

Figura 5 – Glicemias de jejum e sensibilidade à insulina pela constante de decaimento 
da glicose (Kitt) em ratos com 2, 6 e 13 meses 

 

No painel A, a glicemia medida após jejum noturno (12hs), amostra: 2m veíc. (11 animais), 2m 
DHEA (14), 6m veíc. (17), 6m DHEA (16); 2m veíc. (9), 2m DHEA (10), 13m veíc. (8), 13m 
DHEA (9); no painel B, e a sensibilidade à insulina foi medida através da constante de 
decaimento da glicose (Kitt), Amostra: 2m veíc. (12 animais), 2m DHEA (12), 6m veíc. (13), 
6m DHEA (12); 2m veíc. (10), 2m DHEA (8), 13m veíc. (8), 13m DHEA (13). Esta medida 
representa o percentual de decaimento da glicemia por minuto. * representa diferença 
significativa em comparação ao grupo 2 meses, onde p<0,05. 
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 O tratamento com DHEA não influenciou na sensibilidade à insulina nas três 

faixas de idade apresentadas na figura anterior (Fig. 5). 

 No grupo de ratos com 24 meses de idade não foram observadas diferenças nas 

glicemias de jejum (Figura 6A) e na constante de decaimento da glicose (2 meses: 

100% e 24 meses: 108 ± 9%) (Figura 6B). 

 

Figura 6 – Glicemias de jejum e teste e sensibilidade à insulina pela constante de 
decaimento da glicose (Kitt) em ratos com 2 e 24 meses 

 

Ao atingir a idade os animais com 24 meses foram pareados com um grupo de 2 meses. Foram 
medidas as glicemias após jejum (12hs)(painel A) e em seguida submetidos ao ipITT (painel B) 
Amostra: 2 meses (8 animais) e 24 meses (8). A significância estatística foi considerada para 
p<0,05. 
 

 Através da medida da área total sob a curva da glicose dos testes de tolerância à 

glicose foram observadas semelhanças tanto com o aumento da idade quanto com o 

tratamento com DHEA, entre os grupos com 2, 6 e 13 meses de idade (100%, 106 ± 6% 

e 98 ± 8%, respectivamente) (Figura 7). 

No grupo com 24 meses de vida também foi detectada semelhança com ratos de 

2 meses. (2 meses: 100% versus 24 meses: 100 ± 5%). 
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Figura 7 – Teste de tolerância à glicose intraperitonial (ipGTT) em ratos com 2, 6 e 13 
meses 

 

O painel A exibe gráficos das curvas de glicemia dos animais após infusão intraperitonial de 
glicose. O painel B exibe o gráfico representativo das áreas sob a curva da glicose após o 
ipGTT. Amostra: 2m veíc. (5 animais), 2m DHEA (10), 6m veíc. (9), 6m DHEA (9); 2m veíc. 
(8), 2m DHEA (6), 13m veíc. (6), 13m DHEA (8). A significância estatística foi considerada 
para p<0,05. 
 

Figura 8 – Teste de tolerância à glicose intraperitonial (ipGTT) em ratos com 2 e 24 
meses 

 

Na figura são apresentados os gráficos da curva glicêmica frente ao ipGTT (painel A) e a área 
total sob a curva da glicemia gerada após o teste (painel B). Amostra: 2 meses (7 animais) e 24 
meses (7). A significância estatística foi considerada para p<0,05. 
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4.3 Análise da força voluntária máxima 

 

 De acordo com o protocolo de carga máxima, a força voluntária máxima é 

definida pela última carga (máxima) em que o animal foi capaz de realizar a escalada 

completa no aparato usado (escada). Após encontrar a carga máxima no teste, o valor 

foi expresso como percentual de sua massa corporal. Os resultados obtidos mostram que 

a partir dos 6 meses já é possível encontrar diferenças significativas na força voluntária 

máxima de ratos Wistar.  

 Como mostra a figura 9, o grupo 6 meses veículo foi capaz de realizar a escalada 

com uma sobrecarga relativa média de 97 ± 4% de sua massa corporal, enquanto o 

grupo 2 meses veículo foi capaz de executar a mesma tarefa com uma sobrecarga média 

equivalente a 117 ± 9% de sua massa corporal. Na comparação entre 2 e 13 meses 

também foi possível identificar diferenças. Enquanto o grupo com 2 meses veículo foi 

capaz de alcançar sobrecargas médias de 117 ± 7% para completar aquela tarefa, o 

grupo com 13 meses veículo alcançou sobrecarga média de 89 ± 5%. Entre as idades 

citadas acima, não houve efeito do DHEA sobre a força voluntária máxima. 

 

Figura 9 – Representação da força voluntária máxima de ratos com 2, 6 e 13 meses 

 

Quando comparado aos animais com 2 meses, observa-se que ratos com 6 ou 13 meses 
apresentam menor capacidade de produzir a força necessária para mobilizar uma sobrecarga 
relativa. Amostra: 2m veíc. (5 animais), 2m DHEA (6), 6m veíc. (6), 6m DHEA (6); 2m veíc. 
(8 animais), 2m DHEA (7), 13m veíc. (5), 13m DHEA (7). Os valores são expressos com 
Média±Erro Padrão da Média. * representa diferença significativa em relação aos grupos com 2 
meses, onde o p<0,05. 
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 Como mostra a figura 10, o grupo mais velho apresentou expressiva perda da 

força, sendo a força voluntária máxima dos animais 2 meses representada pela 

capacidade de realizar o teste com uma sobrecarga de 101 ± 5% de sua massa corporal, 

enquanto o grupo 24 meses foi capaz de realizar o teste apenas com a sobrecarga de 36 

± 3% de sua massa corporal. 

 

Figura 10 – Representação da força voluntária máxima de ratos com 2 e 24 meses 

 

Quando comparado aos animais com 2 meses, observa-se que ratos 24 meses apresentam menor 
capacidade de produzir a força necessária para mobilizar uma sobrecarga relativa. Amostra: 2 
meses (7 animais) e 24 meses (6). Os valores são expressos com Média±Erro Padrão da Média. 
* representa diferença significativa em relação ao grupo 2 meses, onde o p<0,05. 
 

 Em função da visível limitação funcional de alguns ratos do grupo de maior 

idade, houve a necessidade de adaptar o protocolo do teste de força, cujas modificações 

para este grupo estão descritas na sessão de métodos. Além de observar que a 

quantidade de tentativas realizadas foi semelhante entre os dois grupos de idade, a 

determinação da concentração sanguínea de lactato antes e imediatamente após o teste 

de força (entre 2 e 24 meses) confirmou que os ajustes no protocolo para o grupo de 

maior idade foram suficientes para levar este grupo ao mesmo grau de exaustão do 

grupo 2 meses (Figura 11). A lactacidemia (mmol/L) imediatamente após o teste 

apresentou aumento em ambas as idades (2 meses: 3,4 ± 0,1 antes e 6,1 ± 0,1 depois 

versus 24 meses: 3,1 ± 0,1 antes e 5,5 ± 0,4 depois, Figura 11A) com percentual de 

variação semelhante (2 meses: 59 ± 4% versus 24 meses: 58 ± 4%) (Figura 11B). 
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Figura 11 – Concentrações séricas de lactato frente ao teste de força voluntária máxima 

 

(A) mostra concentrações de lactato antes (    ) e imediatamente após (    ) a última tentativa de 
escalada com carga máxima. (B) apresenta a variação resultante da lactacidemia em resposta ao 
teste de força. Amostra: 2 meses (8 animais), 24 meses (7). * representa diferença significativa 
dos níveis de lactato (mmol/L) em comparação aos valores pré-teste, onde p<0,05. 
 

4.4 Atividade do sistema ubiquitina-proteassoma 

 

 A atividade deste sistema foi avaliada pela cinética da curva que representa a 

taxa de degradação protéica sob as condições do ensaio descrito na seção Materiais e 

Métodos e estão representados nas Figuras 12 e 13. 

 

4.4.1 Músculo EDL 

  

 A Figura 12 apresenta os resultados obtidos no músculo EDL. Nesse músculo, 

associado a idade observa-se menor atividade do sistema ubiquitina-proteassoma aos 6 e 

13 meses, na comparação com os grupos 2 meses de cada conjunto de experimentos (2 

meses veículo: 100%, 6 meses veículo: 81 ± 4% e 13 meses veículo: 89 ± 3%) (paineis 

à esquerda e central, respectivamente). Por outro lado, a atividade do sistema no grupo 

24 meses veículo foi equivalente àquela do grupo 2 meses veículo (100% e 104 ± 20%, 

respectivamente) (Figura 12, painel à direita).  

 Não foi observado efeito do tratamento com DHEA sobre a atividade do sistema 

ubiquitina-proteassoma. 
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Figura 12 – Atividade do sistema ubiquitina-proteassoma no músculo EDL 

 

 

Representação da atividade do sistema avaliada no músculo EDL. Amostra: 2m veíc. (8 
animais), 2m DHEA (8), 6m veíc. (8), 6m DHEA (8); 2m veíc. (8), 2m DHEA (7), 13m veíc. 
(6), 13m DHEA (8); 2m veíc. (6), 2m DHEA (6), 24m veíc. (6), 24m DHEA (4). * representa 
diferença significativa na comparação com os grupos de animais com 2 meses em cada conjunto 
de experimentos, onde p<0,05. 
 

4.4.2 Músculo Sóleo 

 

 A Figura 13 apresenta os resultados obtidos sobre a atividade ubiquitina-

proteassoma no músculo Sóleo. Foi obervada semelhança da atividade do sistema 

ubiquitina-proteassoma entre os grupos de 2, 6 e 13 meses veículo (100%, 95 ± 11% e 

92 ± 6%, respectivamente) (painéis à esquerda e central). Porém, aos 24 meses essa 

atividade apresentou-se maior que a observada no grupo com 2 meses de idade (2 meses 

veículo: 100% versus 24 meses veículo: 127 ± 7%) (Figura 13, painel à direita). 

De modo semelhante ao detectado no músculo EDL, o tratamento com DHEA 

não modificou a atividade do sistema ubiquitina-proteassoma no músculo Sóleo. 
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Figura 13 – Atividade do sistema ubiquitina-proteassoma no músculo Sóleo 

 

 
Representação da atividade do sistema avaliada no músculo Sóleo. Amostra: 2m veíc. (8 
animais), 2m DHEA (8), 6m veíc. (8), 6m DHEA (8); 2m veíc. (8), 2m DHEA (7), 13m veíc. 
(6), 13m DHEA (8); 2m veíc. (6), 2m DHEA (6), 24m veíc. (6), 24m DHEA (4). * representa 
diferença significativa na comparação com os grupos de animais com 2 meses em cada conjunto 
de experimentos, onde p<0,05. 
 

4.5 Immunoblotting das proteínas MuRF 1, Atrogina 1, Akt 1 e p70S6K  

 

 A análise de vias relacionadas ao turnover proteico em ambos os músculos 

esqueléticos foi representada pelas expressões protéicas de MuRF 1, Atrogina 1, Akt 1 e 

p70S6K. Nas figuras a seguir estão representadas em gráfico de barras as variações 

percentuais a partir do grupo 2 meses veículo, tomado como 100%, na parte inferior dos 

painéis, e uma representação do immunoblotting típico de cada proteína, na parte 

superior dos painéis. 

 

4.5.1 Músculo EDL 

 

4.5.1.1 Expressão tecidual de MuRF 1 

 

 A figura 14 apresenta a representação gráfica das médias da expressão total de 

MuRF 1 e os immunoblotting típicos representativos dessas médias. Na comparação 

entre grupos de 2 e 6 meses não foram observadas diferenças na expressão desta 
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proteína porém, o tratamento com DHEA foi responsável por reduzir a expressão total 

de MuRF 1 nos animais com 6 meses (2 meses veículo: 100 ± 5%, 2 meses DHEA: 

109 ± 9%, 6 meses veículo: 110 ± 10% e 6 meses DHEA: 80 ± 5%) (Figura 14, painel 

à esquerda).  

 A comparação entre grupos 2 e 13 meses (Figura 14, painel central) foram 

observadas semelhanças relacionadas tanto entre as diferentes idades quanto ou 

tratamento com DHEA, isolados. Porém, entre estas idades foi detectado efeito de 

interação quando associado ao DHEA (2 meses veículo: 100 ± 7%, 2 meses DHEA: 

126 ± 6%, 13 meses veículo: 125 ± 10% e 13 meses DHEA: 98 ± 13%). 

 Quando feitas as comparações entre 2 e 24 meses (Figura 14, painel à direita), 

observou-se aumento da expressão total de MuRF 1 nos animais mais velhos em 

comparação ao grupo de menor idade porém, sem efeitos do tratamento com DHEA (2 

meses veículo: 100 ± 9%, 2 meses DHEA: 120 ± 10%, 24 meses veículo: 205 ± 40% e 

24 meses DHEA: 172 ± 5%). 

 

Figura 14 – Expressão total de MuRF 1 no músculo EDL 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6, 13 e 24 meses na comparação com 
o grupo 2 meses. Amostra: 2m veíc. (6 animais), 2m DHEA (6), 6m veíc. (6), 6m DHEA (6); 
2m veíc. (3), 2m DHEA (3), 13m veíc. (5), 13m DHEA (4); 2m veíc. (4), 2m DHEA (4), 24m 
veíc. (2), 24m DHEA (3).  b representa diferença em comparação ao grupo 6 meses veículo; * 
representa diferença em comparação ao grupo 2 meses; # representa efeito de interação, onde 
significância foi considerada para p<0,05. 
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4.5.1.2 Expressão total de Atrogina 1 

 

A figura 15 exibe representação gráfica das médias da expressão total de 

Atrogina 1 e os immunoblotting típicos representativos dessas médias. Na comparação 

entre grupos de 2 e 6 meses, observa-se que a expressão desta proteína foi reduzida com 

o aumento da idade e o tratamento do DHEA foi responsável por reduzir ainda mais sua 

expressão aos 6 meses (2 meses veículo: 100 ± 4%, 2 meses DHEA: 85 ± 5%, 6 meses 

veículo: 67 ± 4% e 6 meses DHEA: 48 ± 5%) (Figura 15, painel à esquerda). 

 Ao comparar grupos de 2 e 13 meses (Figura 15, painel central) não foram 

observadas diferenças relacionadas tanto ao envelhecimento quanto ao tratamento com 

DHEA (2 meses veículo: 100 ± 4%, 2 meses DHEA: 133 ± 10%, 13 meses veículo: 

123 ± 27% e 13 meses DHEA: 101 ± 26%). 

Ao comparar grupos de 2 e 24 meses (Figura 15, painel à direita) também não 

foram observadas diferenças relacionadas tanto ao envelhecimento quanto ao tratamento 

com DHEA (2 meses veículo: 100 ± 6%, 2 meses DHEA: 101 ± 6%, 24 meses 

veículo: 84 ± 7% e 24 meses DHEA: 79 ± 10%). 

 

Figura 15 – Expressão total de Atrogina 1 no músculo EDL 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6,  13 e 24 meses em comparação ao 
grupo 2 meses. Amostra: 2m veíc. (6 animais), 2m DHEA (6), 6m veíc. (6), 6m DHEA (6); 2m 
veíc. (6), 2m DHEA (5), 13m veíc. (7), 13m DHEA (5); 2m veíc. (5), 2m DHEA (5), 24m veíc. 
(5), 24m DHEA (5). a representa diferença em comparação ao grupo 2 meses veículo; b 
representa diferença em comparação ao grupo 6 meses veículo, onde significância foi 
considerada para p<0,05. 
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4.5.1.3 Expressão total de Akt 1 

 

 A figura 16 exibe gráficos da expressão tecidual de Akt 1 e immunoblotting 

típico representativo dessas médias. Na comparação entre 2 e 6 meses, não foram 

observadas quaisquer alterações na expressão total da proteína quanto a idade ou 

relacionadas ao tratamento com DHEA (2 meses veículo: 100 ± 6%, 2 meses DHEA: 

101 ± 6%, 6 meses veículo: 87 ± 6% e 6 meses DHEA: 85 ± 11%) (Figura 16, painel à 

esquerda). 

 Ao comparar grupos de 2 e 13 meses (Figura 16, painel central), foi detectada 

menor expressão da Akt 1 associada ao envelhecimento. Não foi observado qualquer 

efeito do tratamento com DHEA (2 meses veículo: 100 ± 7%, 2 meses DHEA: 88 ± 

6%, 13 meses veículo: 75 ± 19% e 13 meses DHEA: 56 ± 8%). 

Ao comparar grupos de 2 e 24 meses (Figura 16, painel à direita), também foi 

detectada menor expressão da Akt 1 associada ao envelhecimento. Não foi observado 

qualquer efeito do tratamento com DHEA (2 meses veículo: 100 ± 9%, 2 meses 

DHEA: 57 ± 14%, 24 meses veículo: 36 ± 5% e 13 meses DHEA: 30 ± 3%). 

 

Figura 16 – Expressão total de Akt 1 no músculo EDL 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6, 13 e 24 meses em comparação ao 
grupo 2 meses. Aos 13 e 24 meses houve menor expressão total desta proteína. Amostra: 2m 
veíc. (8 animais), 2m DHEA (7), 6m veíc. (6), 6m DHEA (9); 2m veíc. (6), 2m DHEA (6), 13m 
veíc. (6), 13m DHEA (6); 2m veíc. (6), 2m DHEA (6), 24m veíc. (5), 24m DHEA (5). * 
representa diferença na comparação com o grupo 2 meses, onde significância foi considerada 
para p<0,05. 
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4.5.1.4 Expressão total de p70S6K 

 

 A figura 17 exibe gráficos da expressão tecidual de p70S6K e immunoblotting 

típico representativo dessas médias. Não foram observadas diferenças relacionadas ao 

aumento da idade ou ao tratamento com DHEA entre 2 e 6 meses (2 meses veículo: 100 

± 3%, 2 meses DHEA: 91 ± 7%, 6 meses veículo: 109 ± 17% e 6 meses DHEA: 119 ± 

22%) (Fig.17, painel à esquerda), nem entre 2 e 13 meses (2 meses veículo: 100 ± 11%, 

2 meses DHEA: 107 ± 17%, 13 meses veículo: 103 ± 15% e 13 meses DHEA: 90 ± 

7%) (Fig. 17, painel central). 

 Porém, nos animais com 24 meses foi detectada menor expressão total, sem 

alterações induzidas pelo tratamento com DHEA (2 meses veículo: 100 ± 11%, 2 meses 

DHEA: 104 ± 13%, 24 meses veículo: 81 ± 10% e 24 meses DHEA: 55 ± 23%) (Fig. 

17, painel à direita). 

 

Figura 17 – Expressão total de p70S6K no músculo EDL 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6, 13 e 24 meses em comparação ao 
grupo 2 meses. Apenas aos 24 meses foram observadas reduções na expressão total da proteína. 
Amostra: 2m veíc. (8 animais), 2m DHEA (8), 6m veíc. (7), 6m DHEA (9); 2m veíc. (6), 2m 
DHEA (6), 13m veíc. (6), 13m DHEA (6); 2m veíc. (4), 2m DHEA (3), 24m veíc. (3), 24m 
DHEA (2). A significância estatística foi considerada para p<0,05. 
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4.5.2 Músculo Sóleo  

 

4.5.2.1 Expressão total de MuRF 1 

 

 A figura 18 mostra a representação gráfica das médias da expressão total de 

MuRF 1 e os immunoblotting típicos representativos dessas médias. De acordo com os 

dados apresentados abaixo, não foram observadas diferenças relacionadas ao aumento 

da idade ou ao tratamento com DHEA entre 2 e 6 meses (2 meses veículo: 100 ± 9%, 2 

meses DHEA: 124 ± 18%, 6 meses veículo: 144 ± 38% e 6 meses DHEA: 120 ± 10%) 

(Fig. 18, painel à esquerda), nem entre 2 e 24 meses (2 meses veículo: 100 ± 2%, 2 

meses DHEA: 109 ± 6%, 24 meses veículo: 121 ± 13% e 24 meses DHEA: 111 ± 

10%) (Fig. 18, painel à direita). 

  

Figura 18 – Expressão total de MuRF 1 no músculo Sóleo 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6, 13 e 24 meses na comparação com 
o grupo 2 meses. Amostra: 2m veíc. (6 animais), 2m DHEA (5), 6m veíc. (6), 6m DHEA (6); 
2m veíc. (4), 2m DHEA (4), 13m veíc. (5), 13m DHEA (4); 2m veíc. (6), 2m DHEA (5), 24m 
veíc. (6), 24m DHEA (6). * representa diferença em comparação ao grupo 2 meses, onde 
significância foi considerada para p<0,05. 
 

 Porém, ao avaliar sua expressão entre 2 e 13 meses, observou-se maior 

expressão total da proteína relacionada à idade, sem alterações causadas pelo tratamento 
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com DHEA (2 meses veículo: 100 ± 6%, 2 meses DHEA: 89 ± 4%, 24 meses veículo: 

150 ± 8% e 24 meses DHEA: 152 ± 12%) (Fig. 18, painel central). 

 

4.5.2.2 Expressão total de Atrogina 1 

 

 A figura 19 exibe a representação gráfica das médias da expressão total de 

Atrogina 1 e os immunoblotting típicos representativos dessas médias. Tais resultados 

mostram que não houve mudança na expressão total da proteína com o aumento da 

idade, entre 2 e 6 meses (2 meses veículo: 100 ± 4%, 2 meses DHEA: 114 ± 6%, 6 

meses veículo: 94 ± 6% e 6 meses DHEA: 78 ± 7%) (Fig. 19, painel à esquerda); 2 e 

13 meses (2 meses veículo: 100 ± 4%, 2 meses DHEA: 90 ± 7%, 13 meses veículo: 79 

± 5% e 13 meses DHEA: 64 ± 3%) (Fig. 19, painel central), e entre 2 e 24 meses (2 

meses veículo: 100 ± 5%, 2 meses DHEA: 114 ± 7%, 24 meses veículo: 134 ± 15% e 

24 meses DHEA: 90 ± 12%) (Fig.19, painel à direita), e que não foram observados 

efeitos do tratamento do DHEA, com exceção ao efeito de interação do hormônio nos 

animais com 6 meses.  

  

Figura 19 – Expressão total de Atrogina 1 no músculo Sóleo 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6, 13 e 24 meses na comparação com 
o grupo 2 meses. Amostra: 2m veíc. (8 animais), 2m DHEA (7), 6m veíc. (8), 6m DHEA (8); 
2m veíc. (6), 2m DHEA (6), 13m veíc. (8), 13m DHEA (6); 2m veíc. (6), 2m DHEA (6), 24m 
veíc. (5), 24m DHEA (5). # representa efeito de interação, onde significância foi considerada 
para p<0,05. 
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4.5.2.3 Expressão total de Akt 1 

 

 A figura 20 mostra a representação gráfica das médias da expressão total de Akt 

1 e os immunoblotting típicos representativos dessas médias. Houve redução de sua 

expressão associada ao envelhecimento, mas sem efeitos do tratamento com DHEA 

quando comparados os grupos 2 e 6 meses (2 meses veículo: 100 ± 3%, 2 meses 

DHEA: 99 ± 8%, 6 meses veículo: 74 ± 8% e 6 meses DHEA: 51 ± 10%) (Fig. 20, 

painel à esquerda), grupos 2 e 13 meses (2 meses veículo: 100 ± 8%, 2 meses DHEA: 

97 ± 11%, 13 meses veículo: 71 ± 4% e 13 meses DHEA: 67 ± 6%) (Fig. 20, painel 

central) e grupos 2 e 24 meses (2 meses veículo: 100 ± 5%, 2 meses DHEA: 90 ± 7%, 

24 meses veículo: 68 ± 10% e 24 meses DHEA: 81 ± 19%) (Fig. 20, painel à 

esquerda). 

 

Figura 20 – Expressão total de Akt 1 no músculo Sóleo 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6, 13 e 24 meses na comparação com 
o grupo 2 meses. Amostra: 2m veíc. (8 animais), 2m DHEA (7), 6m veíc. (8), 6m DHEA (8); 
2m veíc. (4), 2m DHEA (4), 13m veíc. (5), 13m DHEA (4); 2m veíc. (8), 2m DHEA (8), 24m 
veíc. (6), 24m DHEA (7). * representa diferença em comparação ao grupo 2 meses, onde 
significância foi considerada para p<0,05. 
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4.5.2.4 Expressão total de p70S6K 

 

 A figura 21 exibe representação gráfica das médias da expressão total de 

p70S6K e os immunoblotting típicos representativos dessas médias, onde não foram 

observados quaisquer efeitos relacionados ao aumento da idade ou do tratamento com 

DHEA nas comparações entre 2 e 6 meses (2 meses veículo: 100 ± 3%, 2 meses 

DHEA: 102 ± 8%, 6 meses veículo: 115 ± 22 e 6 meses DHEA: 109 ± 10%) (Fig. 21, 

painel à esquerda), 2 e 13 meses (2 meses veículo: 100 ± 3%, 2 meses DHEA: 101 ± 

9%, 13 meses veículo: 90 ± 10% e 13 meses DHEA: 85 ± 9%) (Fig. 21, painel central) 

e 2 e 24 meses (2 meses veículo: 100 ± 7%, 2 meses DHEA: 104 ± 17%, 24 meses 

veículo: 105 ± 16% e 24 meses DHEA: 94 ± 14%) (Fig. 21, painel à direita). 

 

Figura 21 – Expressão total de p70S6K no músculo Sóleo 

 

Os resultados são expressos como percentuais dos grupos 6, 13 e 24 meses na comparação com 
o grupo 2 meses. Amostra: 2m veíc. (6 animais), 2m DHEA (5), 6m veíc. (6), 6m DHEA (6); 
2m veíc. (6), 2m DHEA (6), 13m veíc. (8), 13m DHEA (6); 2m veíc. (4), 2m DHEA (4), 24m 
veíc. (3), 24m DHEA (3), onde significância foi considerada para p<0,05. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo foi realizado com o propósito de caracterizar alguns dos 

efeitos naturais do envelhecimento associados à sarcopenia em ratos Wistar e investigar 

se o tratamento com DHEA é capaz de modular parte desses efeitos. Nos animais 

tratados com veículo (óleo mineral) ou DHEA nas idades de 2, 6, 13 e 24 meses foram 

avaliados as características zoométricas. Também foram feitas medidas da força 

voluntária máxima e homeostase glicêmica através de dois diferentes testes. Nos 

músculos Sóleo e EDL foram feitas análises da atividade do sistema ubiquitina-

proteassoma e expressão total das proteínas MuRF 1, atrogina 1, Akt 1 e p70S6K. 

 Desde que foi proposto o termo sarcopenia, muitos são os estudos realizados em 

modelos animais para representá-la14. Porém, é robusto o conjunto de evidências que a 

caracteriza pelas mudanças estruturais e bioquímicas, ou funcionais in situ apresentadas 

pelos mais diversos músculos estudados. Este trabalho apresenta originalmente um dos 

aspectos da sarcopenia representada pela redução da força muscular voluntária. 

Considerando que os animais não recebiam estímulos de dor e não foram forçados a 

realizar a escalada, este teste é proposto como um modelo fisiológico para avaliar a 

força voluntária máxima, capaz de refletir de maneira mais natural este aspecto 

funcional em roedores. 

 Considerando a definição proposta para sarcopenia (perda da massa e força 

musculares associadas ao aumento da idade)92, as reduções da força voluntária máxima 

e massa muscular relativa (Sóleo e EDL) apresentadas neste estudo nos permite 

caracterizar pela primeira vez sarcopenia em ratos Wistar a partir de 13 meses de idade. 

Na literatura, modelos experimentais com animais para estudo da sarcopenia geralmente 

são representados por roedores com idades acima de 18-20 meses de vida, de diversas 

linhagens93,94. É de se considerar que o tempo de espera necessário para alcançar 

determinadas idades aparece como uma das maiores barreiras para o estudo de 

fenômenos relacionados ao envelhecimento natural. Dessa maneira, apresentamos a 

linhagem de ratos Wistar a partir de 13 meses como um modelo potencial para estudos 

da sarcopenia. 

 Paralelo aos efeitos sobre o sistema muscular, ratos com 13 e 24 meses também 

apresentaram significativos aumentos da adiposidade, coincidindo com as idades em 

que foi possível caracterizar a sarcopenia. Em conjunto com os aumentos da 
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adiposidade, há evidências de que ocorrem elevações das concentrações plasmáticas de 

marcadores inflamatórios com o aumento da idade, que respondem pelo surgimento do 

quadro inflamatório subclínico crônico durante o envelhecimento95. Diversos estudos 

apontam que sinais pró-inflamatórios estão associados a perda de massa e força 

musculares14, sugerindo que tais sinais são capazes de aumentar a atividade de sistemas 

proteolíticos musculares96. Possivelmente, o aumento da adiposidade pode representar 

um elo entre a inflamação subclínica associada à idade e o surgimento da sarcopenia. 

No entanto, em nosso estudo os marcadores inflamatórios circulantes ou locais não 

foram avaliados.  

 Outra importante relação estabelecida entre adiposidade, marcadores 

inflamatórios e envelhecimento está associada ao aparecimento de distúrbios na 

homeostase glicêmica. Tais fatores aparecem como marcadores de risco de algumas 

enfermidades, entre elas obesidade, resistência à insulina e diabetes tipo 297. No estudo 

de Campbell e colaboradores73, a aplicação de uma única dose de DHEA foi suficiente 

para, em uma semana, aumentar a sensibilidade à insulina em ratos Wistar com 6 meses. 

Em nosso estudo, os animais com 6 meses não apresentaram mudanças na sensibilidade 

à insulina em resposta ao DHEA, mesmo que por um tempo maior de tratamento (3 

semanas). Porém, destaca-se que os animais do estudo de Campbell apresentavam 

massa corporal aproximadamente 30% menor (média de 365 gramas) em comparação 

aos animais do presente estudo. A massa corporal não foi significativamente diferente 

entre os dois grupos de 6 meses, porém foi cerca de 50% maior que os grupos com 2 

meses de idade. Embora a proporção dos depósitos adiposos avaliados entre os animais 

com 2 e 6 meses de vida tenha sido equivalente, a maior massa corporal do grupo com 

mais idade pode justificar a menor sensibilidade à insulina apresentada. 

 Também foi detectada menor sensibilidade à insulina aos 13 meses e o 

tratamento com DHEA não influenciou nos resultados. Nesses animais foram 

detectados maiores massas corporais e adiposidade e menor massa muscular relativa em 

comparação aos grupos 2 meses. Em conjunto, tais mudanças da composição corporal 

podem ser responsáveis pela queda apresentada na remoção da glicose sanguínea após 

estímulo agudo com insulina parenteral. No estudo de Medina e colaboradores75 usando 

ratos Wistar com 12 meses, após uma semana de tratamento com DHEA, detectou-se 

efeito antidiabetogênico associado à idade ao aumentar a massa de célula β-pancreática 

e a resposta de secreção da insulina estimulada por glicose. Porém, mesmo com idades 
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semelhantes, a maior massa corporal média apresentada pelos animais do presente 

estudo poderia explicar a ausência de efeitos do DHEA, como evidenciado pela melhora 

da sensibilidade à insulina em outros estudos98,99. Além disso, a maior massa corporal 

dessa idade parece explicar a diferença de sensibilidade à insulina observada em 

comparação aos animais do grupo 2 meses. 

 Por outro lado, mesmo apresentando maior adiposidade e menor massa muscular 

relativa, aos 24 meses não foram detectadas mudanças na sensibilidade à insulina e na 

tolerância à glicose na comparação com animais mais jovens. Uma possibilidade para 

explicar esses dados é a observação da diferença da massa corporal entre os grupos de 2 

e 13 meses ser aproximadamente 55% enquanto essa diferença entre os animais com 2 e 

24 meses ser de aproximadamente 20%. Nesse sentido, a perda da massa corporal 

apresentada em uma fase mais avançada da vida pode ser responsável por reverter parte 

da resistência à insulina associada ao envelhecimento, uma vez que, como observado 

em alguns estudos, a redução da massa corporal pode contribuir com melhoras na 

sensibilidade à insulina100, fator que aparentemente independe da idade. 

 

5.1 A sarcopenia sob o aspecto do músculo EDL 

 

 Nossos resultados mostram que neste músculo, animais com 6 meses apresentam 

menor atividade do sistema ubiquitina-proteassoma na comparação com animais de 2 

meses. A participação do sistema proteassomal nesta idade parece conferir aos animais 

adequado estado de manutenção da massa muscular, uma vez que apresentam a mesma 

massa muscular relativa que os animais de 2 meses. 

 Complementando estes dados, observou-se que aos 6 meses houve redução da 

expressão total da E3 ligase Atrogina 1, mesmo sem alteração na expressão da MuRF 1. 

Essas E3 ligases são determinantes para atividade proteassomal e podem definir quais 

proteínas, contráteis por parte da MuRF 1 e não contráteis por parte da Atrogina 1,  

serão preferencialmente direcionadas à proteólise67,68,101–103. Nossos dados mostram que 

aos 6 meses sob condições basais, a Atrogina 1 parece ser mais importante para 

atividade do proteassoma pois, acompanhando sua expressão observa-se menor 

atividade do sistema. Além disso, verificamos que entre 2 e 6 meses, o equivalente 

conteúdo de proteínas Akt 1 e p70S6K proporciona a mesma capacidade de responder a 

estímulos anabólicos através destas vias. Sendo assim, acompanhando o crescimento 
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natural dos animais aos 6 meses (representado pela maior massa corporal), o turnover 

proteico que permite manutenção da massa muscular nesta idade parece ser decorrente 

de diminuição da atividade do sistema proteassomal, acompanhado de manutenção da 

capacidade de responder aos estímulos da síntese de proteínas. 

 Quando avaliamos esses parâmetros entre as idades de 2 e 13 meses foram 

observadas algumas semelhantes dos resultados porém, sob um cenário distinto. Apesar 

de exibirem menor atividade proteassomal, os animais aos 13 meses já apresentam 

significativa perda de massa e força musculares. Neste grupo também se detectou que o 

conteúdo da proteína Akt 1 estava diminuído em comparação aos pares mais jovens. 

Alguns estudos apontam a Akt como uma proteína chave na regulação de sinais 

hipertróficos e no bloqueio de sinais atróficos45,46, sendo também conhecido em 

modelos de atrofia que estão reduzidos a expressão desta proteína e sinais propagados a 

partir dela104. Em conjunto, tais resultados nos permite observar que a sarcopenia já 

observada aos 13 meses parece ser influenciada predominantemente por perdas da 

capacidade de responder adequadamente a possíveis estímulos anabólicos como, por 

exemplo, observados em períodos pós-prandiais. Attaix e colaboradores105 propõem que 

um possível estado de “resistência a síntese proteica” que acompanha à idade pode 

contribuir para o desenvolvimento da sarcopenia. Diante da oferta de nutrientes ocorrem 

aumentos da síntese proteica em paralelo às reduções da proteólise, padrão que sofre 

mudanças com o envelhecimento. Dentre as alterações associadas aos avanços da idade 

observaram que há menor estimulação da síntese proteica e ausência ou menor bloqueio 

da degradação. Em conjunto, tais observações permitem entender, ao menos 

parcialmente, que a instalação de tais desequilíbrios contribuem para o surgimento de 

uma gradual e progressiva perda da massa muscular. Sendo assim, para músculos com 

características morfofuncionais semelhantes às do EDL, com predominância de fibras 

tipo II, menor capacidade para ativar a síntese proteica envolvendo a Akt 1 pode ser 

suficiente para causar o desequilíbrio no turnorver proteico favorável à sarcopenia. 

Nessa idade houve interação do tratamento com DHEA que contribuiu para menor 

expressão da MuRF 1, mesmo sem haver relação desse efeito com a atividade do 

proteassoma, nem massa e força musculares. 

 Aos 24 meses, o significativo aumento da expressão de MuRF 1 associado a 

reduções das proteínas Akt 1 e p70S6K parece explicar parte do desequilíbrio proteico 

que resulta na sarcopenia desta idade. Alguns estudos mostram que a MuRF 1 está 
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associada a maior taxa de proteólise sobre proteínas do aparato contrátil, tais como titina 

e troponina I68,103. Além disso, as menores expressões da Akt 1 e p70S6K podem 

representar uma perda ainda mais acentuada da capacidade de equilibrar a taxa de 

síntese à degradação proteica.  

 

5.2 A sarcopenia sob o aspecto do músculo Sóleo 

  

 Há dados na literatura sugerindo que para cada tipo de fibras musculares existem 

sistemas proteolíticos principais que definem seu turnover proteico106. Neste estudo 

avaliamos alguns dos fatores envolvidos na regulação da massa do músculo Sóleo, que 

tem como característica predominância de fibras tipo I. Dentre os fatores envolvidos 

avaliamos a atividade do proteassoma, que aos 6 meses foram semelhantes aos grupos 2 

meses. Dentre as proteínas avaliadas observou-se apenas que Akt 1 exibiu queda de sua 

expressão. Considera-se bem estabelecido in vitro42 e in vivo107 que a Akt exerce uma 

ação anabólica no músculo esquelético. No entanto, os efeitos do envelhecimento sobre 

seu papel anabólico ainda não foram completamente elucidados. Apesar do importante 

papel atribuído a esta proteína no balanço proteico, nossos resultados mostram que a 

menor expressão da Akt 1 em Wistars aos 6 meses não é suficiente para causar 

mudanças na massa relativa do músculo Sóleo na comparação com os pares mais 

jovens. 

 Por outro lado, a expressão reduzida da Akt 1 aos 13 meses, seguida por maior 

expressão da E3 ligase MuRF 1 no músculo Sóleo, em conjunto, parecem contribuir 

para o desbalanço proteico que reduz sua massa tecidual relativa. Em nosso estudo 

observamos que o aumento da expressão da MuRF 1 não foi responsável por aumentar a 

atividade do sistema proteolítico, pois houve equivalente atividade do complexo 

catalítico do sistema proteassomal entre os grupos de 2 e 13 meses. Este fato indica que 

para ratos com 13 meses, possíveis diminuições de sinais anabólicos podem ser o 

principal mecanismo responsável por redução da massa muscular relativa de músculos 

com predominância de fibras tipo 1. 

 Em nosso estudo, também foram detectadas significativas reduções da massa do 

músculo Sóleo nos animais com 24 meses. Com base em nossos resultados, o quadro 

atrófico acompanhado pela menor expressão da Akt 1 parece ser preservado pela 

associação ao aumento da atividade catalítica proteassomal nesta idade.  Nossos dados 
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corroboram com as observações de Attaix e colaboradores105 de que animais 

senescentes exibem menores respostas a estímulos anabólicos e aumento de respostas 

proteolíticas, fatores que em conjunto, ajudam a esclarecer parte do aumento da erosão 

muscular associada ao avanço da idade.  

 A menor a atividade proteassomal observada no músculo EDL dos animais com 

13 meses e maior no músculo Sóleo do grupo com 24 meses nos leva a levantar a 

hipótese de que cada sistema proteolítico participa de modo distinto em cada momento 

da vida dos animais. Poderiam, portanto, participar no mecanismo que levam às 

mudanças na massa muscular apresentadas em cada idade. Sendo assim, a participação 

do sistema ubiquitina-proteassoma como determinante para sarcopenia parece ser 

específica do tipo de fibra muscular e também da idade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados apresentados, concluímos que ratos Wistar já 

apresentam importantes marcadores de sarcopenia a partir dos 13 meses de vida, 

caracterizando potencial modelo animal para estudos sobre os efeitos naturais do 

envelhecimento no tecido muscular esquelético. Também foi fruto de nossas 

observações que o protocolo para teste da força máxima voluntária utilizado é uma 

adequada ferramenta para avaliação do aspecto funcional motor de roedores em 

diferentes idades.  

 Nos músculos caracterizados pela redução de sua massa tecidual um fator 

comum observado foi representado pela reduzida expressão total da Akt 1, 

possivelmente sinalizando queda da capacidade anabólica, além de ser detectada 

variável grau de participação do sistema proteassomal de maneira músculo específica 

em cada idade avaliada. Também foi visto no presente estudo que o tratamento de 21 

dias com DHEA não exerce efeitos sobre aspectos da sarcopenia de roedores em 

diferentes idades. 
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