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RESUMO 

Teixeira KS. Efeitos da ooforectomia e do desidroepiandrosterona (DHEA) sobre a 
massa cardíaca de ratas. [dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana)] - Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

A redução dos hormônios gonadais seja pelo processo natural de falência folicular 

denominado nas humanas de menopausa, seja pela ooforectomia, está associado 

com aumento da incidência de doença cardiovascular em mulheres no período pós 

menopausa. O objetivo desse estudo é avaliar o efeito da ooforectomia e a 

suplementação com DHEA sobre a morfologia dos cardiomiócitos, a expressão de 

proteínas celulares envolvidas com crescimento e apoptose celular e a função 

cardíaca. A ooforectomia induz maior ganho de massa corporal e do coração, no 

entanto, a avaliação morfológica do VE mostrou que há uma redução da espessura 

dos cardiomiócitos e do número de núcleos. Ademais, o immunoblotting demonstrou 

uma diminuição na expressão das proteínas IR, IRS1 e AKT nos corações das ratas 

ooforectomizadas e os parâmetros hemodinâmicos foram semelhantes entre os 

grupos. O tratamento com DHEA reverteu a redução do número de núcleos sem 

interferir nos demais parâmetros avaliados. Os dados obtidos nos permite concluir 

que a ausência dos esteroides gonadais por si só resulta em modificações 

morfológicas dos cardiomiócitos que podem estar relacionados ao processo de 

apoptose sem afetar a função de bomba do coração e o uso do DHEA é capaz de 

reverter a redução numérica dos núcleos.  

 

Palavras-chave: Menopausa. Desidroepiandrosterona. Coração. Receptor de 

Insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Teixeira KS. Effects of oophorectomy and dehydroepiandrosterone (DHEA) on 
the cardiac mass in rats. [Masters Thesis]  - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  
 

The reduction of gonadal hormones by menopause, the natural process of failure in 

the human follicle, or by surgical removal, is associated with increased incidence of 

cardiovascular disease in postmenopause women. The aim of this study is to 

evaluate the effect of oophorectomy and the DHEA supplementation on the 

morphology of cardiomyocytes, on the expression of proteins involved in cell growth, 

on apoptosis (IGF-1R, IR, IRS-1, PI3K, AKT, MAPKp42/44, JAK2) and on the cardiac 

function. Oophorectomy enhances both the body mass e heart weight, however the 

left ventricle showed a reduction in cardiomyocyte thickness by 15% and in the 

number of nuclei by 20%. Moreover the immunoblotting showed a decrease from 25 

to 50% in the expression of IR, IRS-1 and AKT proteins in the hearts of 

oophorectomized rats. The hemodynamic parameters were similar between groups. 

Treatment with DHEA reversed the reduction in the number of nuclei with no change 

in the other parameters evaluated. Our data allow us to conclude that the absence of 

gonadal steroids per se induces morphological changes in the cardiomyocytes that 

may be related to apoptosis with no change on the heart pump function. The DHEA 

supplementation is able to reverse the reduced number of nuclei. 
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1 INTRODUÇÃO        

 

1.1 Introdução e revisão de literatura 

 

 O processo de senescência do sistema reprodutor da mulher envolve o SNC, 

hipotálamo, hipófise e ovários e é caracterizado clínica e bioquimicamente por 

alterações na ciclicidade ovulatória, modificações no intervalo do ciclo menstrual, 

diminuição na sensibilidade dos folículos ovarianos ao FSH, diminuição e perda da 

capacidade reprodutora (Medeiros e Medeiros, 2007).  No Brasil as mulheres entram 

na menopausa aproximadamente aos 51 anos (Otero et al., 2010; Pedro et al., 

2003). 

 Com a baixa atividade folicular dos ovários na menopausa, o DHEA adrenal, 

DHEAS e androstenediona tornam se os maiores precursores extragonadais para 

produção de estrógenos e andrógenos na mulher (Simpson e Davis, 2001).    

 O DHEA foi descrito pela primeira vez em 1934 por Butenandt e Dannenbaum 

que o identificaram na urina, já em 1954 Migeon e Plager o isolaram pela primeira 

vez no plasma humano e dois anos depois Symington et al. descobriram a produção 

do DHEA pelo córtex adrenal, que já foi identificado nos testículos, ovários e no 

cérebro (Aakvaag et al., 1964; Baulieu 1998; Hall et al., 1964; Labrie et al., 2011).  

 Tem sido proposto que o DHEA é um importante precursor para produção dos 

estrógenos e andrógenos e que o tratamento de reposição com DHEA é uma 

estratégia fisiológica para o alivio dos sintomas da mulher no período pós 

menopausa, principalmente porque no seu declínio não ocorre o mecanismo de 

feedback negativo para aumentar sua secreção (Labrie et al., 2011). Sua utilização 

na pós menopausa está associado principalmente com a melhora cognitiva, bem 

estar e prevenção de doenças cardiovasculares (Raven e Hinson, 2007). 

 Desde que os níveis plasmáticos de DHEA e DHEAS foram mensurados e 

encontrados em baixa concentração por mulheres jovens e pós menopausadas a 

partir do uso de DHEA percutâneo, são fortes os indícios que o DHEA pode ser 

usado por longo tempo em mulheres sem causar efeitos prejudiciais na glândula 

mamária, além de servir como um protetor contra o câncer de mama (Labrie et al., 

2003, 2007; Lopéz-Marure et al., 2011; Pelletier et al. 2008). Embora Cappola et al. 

(2006) em um estudo de coorte com 539 mulheres de 65-100 anos, concluíram que 

mulheres com níveis elevados de DHEAS apresentam alta mortalidade por câncer, 



 

enquanto que mulheres com baixo nível de DHEAS apresentam maior incidência de 

mortalidade por DCV.   

 Doenças cardiovasculares (DCV) e Diabetes Mellitus (DM) têm fatores de 

risco comuns, tais como estilo de vida pouco saudável, incluindo sobrepeso e 

obesidade, ausência de atividade física moderada e dieta inadequada (World Health 

Organization (WHO), 2002). 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado nove fatores de risco potencialmente 

modificáveis que estão diretamente relacionados com mais de 90% dos infartos 

agudos do miocárdio: tabagismo, dislipidemia, hipertensão arterial, Diabetes 

Mellitus, obesidade abdominal, estresse, falta de ingestão de frutas e vegetais 

diariamente e falta de atividade física regular. Destes fatores 4% a mais são 

atribuídos a mulheres em comparação aos homens, independente da idade e região 

do mundo (Yusuf et al., 2004).  

Além disso, dados da Finlândia mostraram que o risco de DM tipo2 foi 

equivalente a presença de sinais anteriores de doença coronariana e que mulheres 

estavam sob maior risco do que homens (Juutilainen et al., 2005). O abuso de álcool 

e a hipertensão arterial são dois outros fatores preditores independentes, enquanto 

que o hábito alimentar é considerado o determinante modificável maior de doenças 

crônicas, tendo um efeito prolongado na gênese das doenças cardiovasculares e 

DM com o envelhecimento (Moraes et al., 2003). 

Em 2007 mais de 2.200 americanos morreram por dia por DCV, uma morte a 

cada 39 segundos, destes 33% morreram antes dos 75 anos, idade menor que a 

expectativa de vida de 77,9 anos (Roger et al., 2011). No Brasil as doenças do 

aparelho circulatório estão em primeiro lugar nas causas de morte. Enquanto que as 

doenças isquêmicas do coração ocupam o 2º lugar e em 2008 o Diabetes Mellitus 

passou do 4º para o 3º lugar (Ministério da Saúde, 2010).  

Em mulheres, a privação dos hormônios sexuais na menopausa aumenta a 

incidência de hipertensão arterial. De fato, a partir dos 55 anos de idade os valores 

da pressão arterial sistólica e diastólica aumentam significativamente em mulheres 

comparando-as com homens (Posner et al., 1993; Staessen et al., 1989; Wenger, 

1995). A hipertensão torna-se mais prevalente em mulheres a partir dos 60 anos de 

idade, e em conjunto com DM tipo 2, representa um dos maiores fatores de risco 

cardiovascular para mulheres na pós-menopausa (Mercuro et al., 1997; Staessen et 

al., 1989). 



 

Em 2004 Mercuro et al., publicaram um artigo demonstrando que a perda do 

perfil estrogênico induzido pela ooforectomia bilateral em mulheres com idade entre 

46 a 51 anos está associada ao aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, 

comparando-as antes do procedimento cirúrgico. Ademais, detectaram que a 

reposição hormonal feita com estrógenos induziu o retorno aos níveis pressóricos 

detectados antes da cirurgia.   

Estrógenos reduzem a pressão arterial através de efeitos diretos sobre os 

vasos sanguíneos (Mendelsohn e Karas, 1999) e sobre os centros nervosos 

moduladores da função autonômica cardiovascular (Huikuri et al., 1996; 

Pamidimukkala et al., 2003). Seu efeito antioxidante pode contribuir no sentido de 

tornar a disfunção endotelial menos evidente em fêmeas hipertensas 

ooforectomizadas, enquanto que a sua deficiência secundaria a ooforectomia, 

aumenta os níveis de gonadotrofinas levando a ativação da via das prostaglandinas 

que impedem a vasodilatação, em artéria mesentérica (Dantas et al., 2002, 2004). 

Em ratas SHR a privação dos hormônios sexuais femininos devido à ooforectomia 

induz o aumento da pressão arterial e parece envolver, pelo menos em parte a 

ativação do sistema renina-angiotensina cerebral (Ito et al., 2006) e estresse 

oxidativo (Fortepiani et al., 2003; Recklhoff e Fortepiani, 2004). Além de o estradiol 

inibir o crescimento de fibroblastos no coração, através do receptor de estrógeno 

protegendo-o contra a remodelação associada a doença cardíaca (Dubey et al., 

2002). 

Além disso, o envelhecimento ou a menopausa induzida por ooforectomia 

aumenta o peso corporal em roedores (Chen e Heiman, 2001; Diemen et al., 2006; 

Kimura et al., 2002), e está associada a resistência à insulina (Lemieux et al., 2003), 

assim como leve aumento da pressão arterial em ratas Sprague Dawley (Liu et al., 

2005). Outras evidências mostram que a resistência à insulina está associada com 

aumento no risco de doença cardiovascular mesmo sem hiperglicemia (Giles, 2003; 

Uwaifo e Ratner, 2003). 

Um processo adaptativo do miocárdio frente às sobrecargas hemodinâmicas 

crônicas é a hipertrofia cardíaca. Decorrente do aumento das dimensões dos 

cardiomiócitos, que na impossibilidade de se dividir na fase adulta e frente a 

sobrecarga, constitui um fator de risco de morbi-mortalidade cardiovascular 

(Franchini, 2001).  



 

Na matriz extracelular há fibras colágenas e elásticas. De modo geral, o 

colágeno é responsável pela tensão do tecido, enquanto que a elastina é 

responsável pela elasticidade (Montes, 1996). Há uma reciprocidade entre as 

mudanças na matriz extracelular e hipertrofia dos cardiomiócitos. Várias vias 

intracelulares tem sido caracterizadas como transdutores de respostas hipertróficas 

incluindo isoformas de proteínas G específicas, GTPases de baixo peso molecular – 

Ras, RhoA e Rac -, cascatas das MAPK, proteína kinase C, calcineurina, ativador de 

transcrição e transdução de sinais gp130 e a via do IGF-1 (Molkentin e Dorn, 2001). 

Além dessas, a via intracelular denominada PI3K/Akt tem um papel central na 

regulação do crescimento, sobrevivência, função e metabolismo dos cardiomiócitos 

(Shiojima et al., 2002). Alterações na atividade da PI3K foram identificadas em 

condições que variam desde hipertrofia até falência cardíaca (Naga Prasad et al., 

2003).   

A insulina é um hormônio central no controle do balanço metabólico do 

miocárdio e tem efeitos diretos sobre o transporte de glicose, glicólise e síntese de 

glicogênio. Efeitos esses que regulam a atividade dos transportadores de glicose, 

GLUT-1 e GLUT-4, mudam a atividade de enzimas cardíacas do metabolismo 

glicídico e suprimem a utilização de ácidos graxos livres pelo coração (Abel, 2004; 

Belke et al., 2002). Além disso, ações desse hormônio sobre a expressão gênica 

pode contribuir para o crescimento dos miócitos cardíacos tanto em corações 

normais quanto hipertróficos. 

Os eventos celulares relacionados à ação da insulina no coração incluem a 

fosforilação em resíduos de tirosina do receptor de insulina (IR) e sua ativação, 

culminando na fosforilação dos substratos do IR, IRS-1 e IRS-2, e a consequente 

ativação da enzima PI3K e Akt (Taniguchi et al, 2006; Velloso et al., 1998).  

Camundongos transgênicos com deleção específica do receptor de insulina 

em músculos estriados esquelético (MIRKO) e cardíaco (CIRKO) apresentam 

corações menores que seus controles sem deleção (Belke et al., 2002; Kim et al., 

2000).  

O receptor de insulina no coração parece ter um papel determinante no 

tamanho deste órgão ao atingir a fase adulta, na participação do desenvolvimento da 

expressão gênica da miosina e no uso preferencial de substratos energéticos, 

fazendo uma passagem entre utilização de glicose e ácidos graxos (Brüning et al., 

1998).   



 

A pouca alteração funcional cardíaca detectada em ambos os animais 

transgênicos, MIRKO e CIRKO, induziu duas possibilidades de interpretação. A 

primeira consideraria o receptor de insulina não crítico para o desenvolvimento e 

função cardíaca; e a segunda levanta a possibilidade de haver outros mecanismos 

de sinalização ativados compensando a falta do receptor de insulina. Então, 

Laustsen et al. (2007) demonstraram em outro camundongo transgênico, agora 

apresentando dupla deleção de IR e do receptor de IGF-1, pertencente à mesma 

família do receptor de insulina, em músculo estriado. Esses animais com dupla 

deleção apresentaram desenvolvimento precoce de cardiomiopatia dilatada e morte 

devido a insuficiência cardíaca no primeiro mês de vida, com homeostase glicídica 

normal. Os animais sem IR apresentam uma disfunção cardíaca aos 6 meses de 

vida, enquanto camundongos com deleção do IR e heterozigotos para IGF-1R 

apresentam discreto aumento da mortalidade. Desta maneira, ficou demonstrado 

que ambos os receptores, insulina e IGF-1 no tecido muscular estriado, não são 

essenciais para homeostase glicídica no primeiro mês de vida, no entanto, são 

importantes para o desenvolvimento normal do coração, principalmente o IR.  

Liu et al. (2005) detectaram que em ratas ooforectomizadas o leve aumento 

da pressão arterial estava associado à redução na expressão do IRS-1 em tecido 

cardíaco, que foi recuperado após reposição com estradiol.  

Assim, a reposição dos esteroides sexuais tem sido descrita como capaz de 

reduzir os valores da pressão arterial aos precedentes à menopausa induzida por 

ooforectomia em mulheres (Mercuro et al., 2004) e até como na redução de peso 

corporal (Gruppo di Studio Progetto Menopausa Italia, 2006) em mulheres e em 

modelos animais (Dean et al., 2005; Garcia et al., 2005; Giménez et al., 2006; 

Nuedling et al., 2003). 

Em modelos animais, a administração de DHEA reduz o acúmulo de gordura 

visceral induzida por dieta hiperlipídica (Cleary e Zisk, 1986; Hansen et al., 1997; 

Mohan et al., 1990; Yen et al., 1977), aumenta a sensibilidade à insulina em animais 

envelhecidos (Han et al., 1998) e melhora a sinalização da insulina em tecido 

muscular e hepático (Campbell et al., 2004). Ainda em ratos envelhecidos, a 

administração de dose única de DHEA, aumenta a secreção de insulina estimulada 

por glicose em ilhotas pancreáticas isoladas (Medina et al., 2006). Além disso, a 

redução da resistência à ação da insulina acompanhada de redução da gordura 

subcutânea abdominal foram verificadas em mulheres que receberam creme 

http://joe.endocrinology-journals.org/cgi/content/full/187/2/169#CLEARY-AND-ZISK-1986
http://joe.endocrinology-journals.org/cgi/content/full/187/2/169#HANSEN-ETAL-1997
http://joe.endocrinology-journals.org/cgi/content/full/187/2/169#MOHAN-ETAL-1990
http://joe.endocrinology-journals.org/cgi/content/full/187/2/169#YEN-ETAL-1977
http://joe.endocrinology-journals.org/cgi/content/full/187/2/169#HAN-ETAL-1998


 

contendo DHEA por 12 meses (Diamond et al., 1996) e a administração diária de 50 

mg de DHEA por 6 meses a homens com idade entre 65-78 anos reduziu a gordura 

subcutânea e visceral abdominal, além de aumentar a resposta de secreção de 

insulina frente a sobrecarga de glicose e melhora da sensibilidade à insulina 

(Villareal e Holloszy, 2004). 

Sobre o sistema cardiovascular e o uso do DHEA também foram descritos 

resultados benéficos. Em modelos de ratos obesos e diabéticos, a administração de 

DHEA reduz o estresse oxidativo no coração, através da redução de NFκB, 

receptores de produtos finais de glicação e receptores de TNF-α (Aragno et al., 

2006); melhora a função vascular e neural (Yorek et al., 2002); reduz a resposta 

inflamatória induzida por TNF-α em células endoteliais (Gutiérrez et al., 2007), o 

efeito apoptótico (Liu et al., 2007) e aumenta a produção de NO por essas células 

(Formoso et al., 2006) através da via PI3K/Akt.  

Nosso laboratório tem estudado o efeito da administração de DHEA em ratos 

envelhecidos sobre a ação e secreção de insulina. Vimos que esse esteróide é 

capaz de melhorar a sensibilidade à insulina e sua secreção em ratos com 12 meses 

de idade (Campbel et al, 2004; Medina et al., 2006). Mais recentemente, detectamos 

que em ratas ooforectomizadas o DHEA é capaz de atenuar de modo significativo as 

repercussões sobre a resistência vascular em anéis de aorta, inclusive reduzindo a 

produção de superóxido nesses tecidos (Camporez et al., 2011). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Os dados obtidos mostram que após 12 semanas de ooforectomia bilateral 

em ratas com dois meses de vida há aumento da massa corporal total e dos tecidos 

adiposos e a suplementação com DHEA na dosagem e no tempo usados não 

modifica este ganho.  

 A remoção dos ovários não altera a tolerância à glicose e a sensibilidade à 

insulina, mas diminui a massa uterina, os esteroides gonadais e aumenta as 

gonadotrofinas hipofisárias. O tratamento com DHEA recupera a concentração 

sanguínea de estradiol para valores semelhantes às ratas intactas, sem restaurar a 

retroalimentação desse eixo endócrino.  

 A ooforectomia diminui a espessura e a quantidade de núcleos dos miócitos 

de ventrículo esquerdo, sem apresentar alteração hemodinâmica entre os grupos. O 

tratamento com DHEA impediu a redução no número de núcleos dos miócitos.  

 A castração induz redução na expressão proteica do receptor de insulina, do 

substrato 1 do IR e da cinase intracelular Akt. Essas modificações devem ter um 

papel no mecanismo celular das alterações morfométricas identificadas. No entanto, 

não é possível descartar que a ativação das mesmas tenha sofrido modificações 

com o tratamento com DHEA. 

 Tomados em conjunto, esses dados nos permitem concluir que a remoção 

dos ovários altera as características morfológicas e de sinalização intracelular no 

músculo cardíaco, mesmo na ausência de alterações hemodinâmicas e o DHEA no 

período e dosagem utilizados contribui parcialmente para a reversão dessas 

alterações, indicando um potencial efeito protetor desse esteroide sobre o coração.  
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