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RESUMO 

 

VERAS, K. M. A. Castração, Dieta Hiperlipídica e DHEA: Efeitos Sobre a 

Sensibilidade à Insulina e Secreção em Ilhotas Isoladas de Ratas. 2011. 65 f. 

Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Deidroepiandrosterona (DHEA), esteróide mais abundante em humanos, produzido 

principalmente pelo córtex das adrenais, é convertido a androstenediol e 

androstenediona, e a andrógenos e estrogênios nos tecidos periféricos. Em mulheres na 

pós-menopausa a síntese dos estrogênios e androgênios é feita localmente nos tecidos 

periféricos por enzimas esteroidogênicas tecido-específicas através de processo 

intrácrino, tendo como precursores os esteroides adrenais DHEA, DHEA-S e 

androstenediona. A privação dos hormônios sexuais, natural ou induzida contribui para 

o aparecimento de diversas desordens metabólicas e endócrinas como a obesidade, 

distúrbios cardiovasculares, resistência à insulina, intolerância à glicose e diabetes. Esse 

estudo investigou se a suplementação com DHEA melhora a sensibilidade à insulina, 

bem como sua secreção e ou a tolerância à glicose em ratas castradas alimentadas com 

dieta hiperlipídica (OHL), por seis semanas. A castração (OVX) induziu a perda da 

proteção fisiológica das fêmeas contra o ganho de peso corpóreo. O tratamento com 

DHEA não promoveu nenhuma alteração nesse parâmetro, porém corrigiu a elevação na 

concentração de insulina plasmática e o índice HOMA IR. Além disso, DHEA 

melhorou a ação periférica da insulina, observada pela constante de decaimento de 

glicose, kitt. A tolerância à glicose foi avaliada através do cálculo da área sob a curva 

que mostrou diferença significativa no grupo OHL versus OVX. Todos os grupos de 

animais castrados apresentaram aumento da área da ilhota. Ratas tratadas com DHEA 

apresentaram aumento do grau de fosforilação da proteína Akt em suas ilhotas e 

melhora da capacidade secretória estática de insulina frente ao estímulo da glicose. O 

presente estudo nos permite sugerir que o uso do DHEA pode ser uma alternativa 

protetora sobre a sensibilidade à insulina em fêmeas desprovidas de ovários, expostas a 

fatores de risco à saúde. 

 

 

 

Palavras-chave: Deidroepiandrosterona. Castração. Fêmeas. Sensibilidade à insulina. 

Tolerância à glicose. Secreção de insulina. p- Akt. 
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ABSTRACT 

 

VERAS, K. M. A. Oophorectomy high fat diet and DHEA: Effects on insulin 

sensitivity and insulin secretion on isolated islets rats. 2011. 65 p. Masters thesis 

(Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) is the most abundant steroid in humans. DHEA is 

principally produced by the adrenal cortex and plays an important role as precursor of 

estrogen and androgen. DHEA is converted to androstenediol and androstenedione in 

peripheral tissue. With the loss of ovarian follicular activity during the menopause, 

adrenal DHEA, DHEA-S, and androstenedione become the major precursors for the 

extragonadal production of estrogens and androgens in postmenopausal women 

(intracrine process). Natural and induced privation of sexual hormones contributes to 

develop several metabolic and endocrine disorders such as: obesity, insulin resistance, 

glucose intolerance, diabetes and cardiac diseases. The present study evaluated if 

DHEA supplementation would improve the insulin sensitivity and secretion as well as 

the glucose tolerance, in high fat diet fed ovariectomized rats (OHL). Ovariectomy 

(OVX) reduced the physiological female protection against the weight gain. Although 

no effect depot-specific action of DHEA has been found on this parameter, DHEA 

corrected the plasmatic insulin levels and HOMA IR. In addition, DHEA improved 

peripheral insulin action by the glucose disappearance rate, kitt. The glucose tolerance 

test was reduced in OHL versus OVX group. The islets area was increased in all 

ovariectomized groups. Furthermore, gonadal hormones privation induced reduction in 

serine phosphorylation status of Akt in OVX and OHL pancreatic islets. DHEA 

supplementation restored this Akt serine phosphorylation to a degree higher to the 

control and increased glucose-stimulated insulin secretion. The present results might let 

us suggest that DHEA could be alternatively used to promote protective effects by 

increasing the insulin sensitivity without body weight changes in female castrated rats 

exposed to health risk factors. 

 

 

 

Key words: dehydroepiandrosteron. Ovariectomy. Females. Insulin sensitivity. Glucose 

tolerance. Insulin secretion. p Akt. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1  Revisão da literatura  

 

O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é um problema global de saúde pública. Em 

2010 foi projetado que 171 milhões de indivíduos apresentariam a doença e a 

expectativa para 2030 é de 366 milhões em todo o mundo. Estima-se que, no Brasil, em 

2030, essa doença atinja 11,4 milhões de indivíduos (WILD et al., 2004). Nos Estados 

Unidos 11,8% dos homens e 10,8% das mulheres acima de 20 anos de idade são 

portadores de diabetes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010).  

Essa doença é caracterizada por resistência periférica à insulina, hiperglicemia, 

secreção insuficiente de insulina pelas células beta (β) do pâncreas, e supressão 

inadequada da produção de glucagon. Como conseqüência, ocorre uma diminuição da 

captação e remoção da glicose sanguínea, acompanhada de elevada produção hepática 

de glicose resultando em hiperglicemia (EVANS et al., 2003; SPELLMAN, 2010). 

A resistência à insulina ocorre quando os tecidos periféricos se tornam menos 

sensíveis às quantidades de insulina secretadas normalmente pelo pâncreas, com 

prejuízo na manutenção da glicemia. Como efeito compensador a esse estado de 

resistência as células β pancreáticas aumentam a secreção de insulina, resultando em 

hiperinsulinemia (LOIS et al., 2010).  

Uma condição que apresenta redução na tolerância à glicose, com glicemia 

acima do normal, porém não suficiente para o diagnóstico de diabetes é a denominada 

pré-diabetes. Trata-se de um estágio intermediário entre a tolerância normal à glicose e 

o diabetes, observado geralmente em adultos, contribuindo também como fator de risco 

para o aumento da morbidade e mortalidade cardiovascular (SPELLMAN, 2010). 

A prevalência de diabetes é similar em homens e mulheres adultos, sendo 

levemente maior nos homens nessa faixa etária e em mulheres acima dos 65 anos 

(WILD et al., 2004). Há diferenças entre os sexos quanto à localização e ao estoque de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spellman%20CW%22%5BAuthor%5D
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gordura, proporção em hormônios secretados pelo tecido adiposo, bem como na 

resposta do cérebro aos sinais que regulam a ingestão alimentar e ganho de peso. Essas 

diferenças foram observadas tanto em humanos quanto em modelos animais. (BROWN 

et al., 2010; MASTORAKOS et al., 2010; TEEDE; LOMBARD; DEEKS, 2010) . 

O excesso de peso e a obesidade levam ao aumento da adiposidade central 

ocasionando alterações metabólicas como o aumento dos níveis de ácidos graxos livres 

e glicose circulantes, bem como de citocinas pró inflamatórias contribuindo para o 

prejuízo da tolerância à glicose e da sensibilidade à insulina, como também ao 

desencadeamento de doenças crônicas, como o DM2 (GADE et al., 2010). Portanto os 

altos níveis de glicose e lipídios plasmáticos tornam-se tóxicos, o resultado é o prejuízo 

na função das células β, sobrevindo o DM tipo 2 (AHREN, 2005). 

A obesidade tem sido responsável por cerca 2% a 6% das despesas de saúde em 

países desenvolvidos (WHO, 2000). Além da predisposição genética, uma das 

principais causas para a obesidade e sobrepeso é o desequilíbrio entre a ingestão 

alimentar e o gasto energético, associado a mudanças no padrão alimentar, com o 

excessivo consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares, pobres em vitaminas, 

minerais e fibras, associados ao comportamento sedentário adotado como estilo de vida 

(COHEN, 2008; HILL, 2006; NGUYEN; EL-SERAG, 2010; ANDERSEN, 2000). 

Sabe-se que o aumento da adiposidade abdominal está inversamente 

correlacionado com a secreção de insulina e à função da célula β. Alterações na 

composição e na quantidade de ácidos graxos na dieta levam a modificações no 

conteúdo de produtos metabólicos e secretórios do tecido adiposo, que podem contribuir 

para a disfunção das ilhotas pancreáticas (YAN et al., 2006; CNOP et al., 2005). 

Há inúmeras evidências demonstrando que o excesso de gordura encontrado em 

dietas ricas em lipídeos, particularmente gordura saturada, está associado a 

modificações da expressão gênica e protéica de importantes moléculas intracelulares 

relacionadas ao mecanismo da secreção de insulina (CERF, 2006; RISEUS, 2008). Por 

exemplo, a redução na expressão do transportador de glicose GLUT 2 e da enzima  

glicoquinase nas células β,  prejudica a secreção de insulina estimulada por glicose em 

ilhotas de ratos alimentados com dieta HL. Outro exemplo corresponde à relação entre o 
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aumento dos níveis de ácidos graxos livres e a indução de estresse oxidativo e apoptose, 

reduzindo a massa e função das células β (CERF, 2007). 

Outro aspecto importante relacionado à modificação da adiposidade é o 

envelhecimento, que leva a uma diminuição da adiposidade subcutânea bem como o 

aumento da gordura visceral (STEVENS, 2010). A prevalência de Diabetes tipo 2 e o 

prejuízo da tolerância à glicose também aumentam drasticamente após a quarta década 

de vida. No diabetes, a morte das células produtoras de insulina por apoptose, leva a 

deficiência de insulina (CHRSTODOULAKOS et al., 2005; CHOI; JANG; PARK, 

2005). A perda da produção endógena dos hormônios ovarianos, associada ao 

envelhecimento e ao estilo de vida inadequado, contribui para o aumento da reserva 

visceral adiposa em mulheres na pós-menopausa o que as torna mais vulneráveis a 

obesidade e suas complicações (MEYER et al., 2011, In press). 

Desde a primeira metade do século XX há relatos demonstrando associação 

entre administração de estrogênios e funcionalidade do pâncreas endócrino. A 

administração de estrógenos induziu aumento do conteúdo de insulina em pâncreas de 

ratos (FRAENKEL-CONRAT et al., 1941). Em 1954, Bernardo Houssay e sua equipe 

demonstraram a regeneração e hipertrofia de ilhotas pancreáticas em modelo animal de 

pancreatectomia parcial tratado com estrógenos (HOUSSAY; FOGLIA; RODRIGUEZ, 

1954). Ademais, a castração em ratas foi associada com a redução na liberação de 

insulina de ilhotas isoladas estimuladas com glicose e restaurada pela administração de 

estradiol (EL SEIFI; GREEN; PERRIN, 1981). 

A redução da sensibilidade à insulina com a menopausa e melhora subseqüente 

após a reposição com estrógeno, sugere um papel importante desse esteróide sobre a 

sensibilidade à insulina e possivelmente menor prevalência de diabetes em fêmeas 

(D’EON et al., 2005). A utilização do clamp hiperinsulinêmico-euglicêmico confirma o 

aumento da prevalência de hiperinsulinemia e resistência a insulina no início da 

menopausa em mulheres obesas e não obesas relacionadas àquelas na pré-menopausa 

(GASPARD, 2009). Essa mesma técnica demonstrou redução da sensibilidade à 

insulina em músculo esquelético de ratas ovariectomizadas havendo melhora na 

captação de glicose, síntese de glicogênio e na sensibilidade à insulina quando esses 
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animais foram tratados com estrógeno (KUMAGAI; HOLMANG; BJORNTORP, 

1993).  

Os estrógenos cuja via biossintética inicia-se com o colesterol, tanto nas gônadas 

femininas como nas glândulas adrenais, participam do desenvolvimento e da 

manutenção dos tecidos reprodutivos além da regulação da homeostase glicêmica, 

metabolismo ósseo e funções cardiovasculares durante os anos reprodutivos (TURNER; 

RIGGS; SPELSBERG, 1994; KANAYA et al., 2005; FORD et al., 2005).  

Mais recentemente através da utilização de técnicas knockout (silenciamento) da 

expressão de proteínas em mamíferos tem sido possível identificar os receptores de 

estrógeno como moléculas importantes para homeostase da glicose (ROPERO et al., 

2008). 

Evidências demonstram que os hormônios esteróides atuam sobre a função das 

ilhotas pancreáticas (MORIMOTO et al., 2010) e seus receptores estão surgindo como 

moléculas envolvidas no metabolismo da glicose e lipídios, inclusive na adaptação das 

células beta à resistência à insulina (NADAL et al., 2009; NADAL et al., 2011). 

Os receptores de estrógenos (ER) são classificados em 2 famílias ERα e ERβ, 

estando os dois presentes nas células β pancreáticas (ALONSO-MAGDALENA et al., 

2008). Camundongos ERα(–/–) são obesos e resistentes à insulina. Humanos com 

mutações no ERα também apresentam resistência à insulina (HEINE et al., 2000; 

NADAL et al., 2009). Também foram identificados os receptores de estrógeno 

acoplados à proteína G, como o GPR30, GPR 39 e GPR119 que medeiam ações sobre a 

secreção de insulina e função da ilhota pancreática (HOLST et al., 2009). 

Além disso, foi detectado que o estradiol possui ações antiapoptóticas em células 

e que esse efeito é mediado pelo ERα (LE MAY et al., 2006; BEHL, 2002). O estradiol, 

usado em concentrações farmacológicas, protege as ilhotas pancreáticas de apoptose 

induzida por citocinas pro-inflamatórias in vitro, (CLEARY; ZISK, 1996; 

CONTRERAS et al., 2002). Ademais, a exposição crônica a concentrações fisiológicas 

de 17β-estradiol foi capaz de aumentar, seu mRNA, o conteúdo de insulina e sua 

liberação  em células β cultivadas, sem interferir na massa dessas células (ALONSO-

MAGDALENA et al., 2008). 
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 O efeito protetor do estradiol é parcialmente perdido em células β e ilhotas de 

camundongos tratados com um antagonista de ERα e também em ilhotas de 

camundongos silenciados para o ERα (αERKO) (LE MAY et al., 2006). Some-se a isto 

ao fato de que camundongos Knockout para a aromatase, enzima (ArKO) não somente 

desenvolvem intolerância à glicose e resistência à insulina após 12 semanas de idade, 

mas também apresentam aumento do peso corporal (TAKEDA et al., 2003), e maior 

sensibilidade aos efeitos danosos da estreptozotocina sobre a citoarquitetura e função 

das ilhotas pancreáticas (LE MAY et al., 2006). 

Além das evidências que demonstram alguns efeitos protetores ou benéficos da 

reposição hormonal com estrogênios em condições de ovariectomia, como modelo de 

menopausa, sobre a função e a massa das células β (CHOI; JANG; PARK, 2005; LE 

MAY et al., 2006), também foi demonstrado efeito pró-apoptórico do estradiol em 

ilhotas pancreáticas de camundongos dependentes da faixa etária e do gênero 

(ACKERMANN et al., 2009). 

 Outro esteróide que tem efeitos anti-proliferativo, quimioprotetor, redutor de 

obesidade e anti-hiperglicemiante em roedores diabéticos (REGELSON; KALIMI, 

1994; YEN et al., 1977; VOGIATZI et al., 1996; MUKASA et al., 1998) o 

deidroepiandrosterona (DHEA), hormônio esteróide sintetizado pelo córtex adrenal, é 

precursor de estrógenos e andrógenos (LABRIE, 1991). Alta proporção de andrógenos 

nos homens (cerca de 40%) e a maioria dos estrógenos nas mulheres (75% antes da 

menopausa e cerca de 100% após a menopausa) são sintetizados em tecidos-alvos 

periféricos através de precursores esteróides. Este evento é conhecido como 

intracrinologia (LABRIE, 1991). 

O DHEA é capaz de modificar a expressão de enzimas envolvidas no 

metabolismo de lipídios, a acil-Coa sintetase (ACS) e a acil-Coa oxidase peroxissomal 

(ACO) (MOHAN et al., 1990; CLEARY; ZISK, 1986; YAMADA; SAKUMA; 

SUGA, 1992), e no número de peroxissomos em fígado e ilhotas pancreáticas de 

roedores (YAMADA; SAKUMA; SUGA, 1992; DILLON et al., 2000). Em 

camundongos diabéticos db/db, o DHEA induziu a preservação da estrutura e função 

das células β (COLEMAN; LEITER; SCHWIZER, 1982; GIROX et al., 1997). 
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 Além disso, há dados demonstrando efeitos diretos da forma sulfatada do 

DHEA sobre a secreção de insulina em células β pancreáticas (DILLON et al., 2000). 

Algumas das atividades biológicas do DHEA necessitam da presença do PPAR alfa, 

porém nenhuma das isoformas do PPAR parece funcionar como um receptor para este 

hormônio (WAXMAN, 1996). 

 A insulina exerce efeitos pleiotrópicos de fundamental importância na 

regulação da homeostase energética, como a captação de glicose no músculo estriado 

e no tecido adiposo; lipogênese e síntese protéica; síntese de glicogênio hepático e 

muscular; crescimento e diferenciação celular; efeito anti-catabólico, inibindo a 

produção hepática de glicose, cetogênese, proteólise e lipólise (GOODMAN; 

GILMAN, 2006). 

A ligação da insulina à subunidade extracelular do seu receptor de membrana 

estimula sua atividade enzimática, promovendo a fosforilação em vários resíduos de 

tirosina. Esta autofosforilação ativa o receptor, que leva a fosforilação de substratos 

intracelulares, denominados substratos do receptor de insulina (IRS). A fosforilação em 

resíduos de serina e treonina pode ser considerada um potente modulador dos efeitos da 

insulina (SAAD, 1994; ZIERATH; WALLBERG-HENRIKSON, 2002; VELOSO; 

ARAUJO; DE SOUZA, 2008; PAULI et al., 2008). Vários estudos demonstram o papel 

das dietas hiperlipídicas induzindo ativação de diversas serinas quinases em tecidos 

como o hipotálamo, inibindo a fosforilação do IRS-1 em resíduos de tirosina (DE 

SOUZA et al., 2005; VELOSO; ARAUJO; DE SOUZA, 2008). 

Evidências trazidas por estudos com animais knockout demonstraram um papel 

importante dos receptores de insulina (IR) e do fator de crescimento semelhante à 

insulina IGF-1, e das proteínas a jusante a ativação desses receptores nas ilhotas 

pancreáticas. Camundongos que não expressam o IR nas células β nascem com a 

glicemia e a insulinemia normais. No entanto, com cerca de 8 semanas de idade, esses 

camundongos apresentam redução seletiva da secreção de insulina estimulada por 

glicose na 1º fase (KULKARNI et al., 1999), o que pode ser devido a uma expressão 

alterada da glicocinase (LEIBIGER et al., 1998). Esses camundongos desenvolvem 

progressiva intolerância à glicose, apresentando redução do tamanho das ilhotas 

pancreáticas e da massa das células β (KULKARNI et al., 1999). 



 
 

20 

 

Das seis proteínas que pertencem à família dos IRSs, as 4 primeiras descritas 

(IRS-1/2/3/4) são expressas nas ilhotas pancreáticas (KULKARNI, 2002). Ilhotas 

provenientes de camundongos sem expressão do IRS-1 apresentam redução da secreção 

de insulina estimulada por glicose e arginina, além de apresentarem redução do 

conteúdo total de insulina (KULKARNI et al., 1999; KUBOTA et al., 2000). Além 

disso, ilhotas isoladas de humanos que possuem polimorfismo no gene do IRS-1 

apresentam redução da secreção de insulina e aumento da apoptose celular (PORZIO et 

al., 1999). No entanto, o bloqueio do IRS-1 em ilhotas pancreáticas isoladas de ratos 

aumenta a secreção de insulina estimulada por glicose (ARAUJO et al., 2002). 

Camundongos com deleção do IRS-2 apresentam redução da secreção de 

insulina, falha no crescimento adequado das ilhotas e desenvolvem um fenótipo de 

DM2 (WITHERS et al., 1998). O IRS-2 também é necessário para a hiperplasia 

compensatória das células B pancreáticas em camundongos submetidos à dieta 

hiperlipídica e que desenvolvem resistência à insulina (TERAUCHI et al., 2007) . 

Após a fosforilação em diversos resíduos de tirosina, os IRSs atuam como 

proteínas acopladoras da subunidade regulatória da enzima fosfatidilinositol 3-quinase 

(PI3-K ou p85). A ligação da subunidade p85 da PI3K ao IRS1 estimula a atividade 

quinase da subunidade catalítica p110. A ativação da PI3K é essencial aos efeitos 

metabólicos da insulina (PRADA et al., 2005), que são abolidos quando a ativação da 

PI3K é abolida farmacologicamente ou através de animais geneticamente modificados. 

Essa proteína está envolvida em vários efeitos biológicos dentre eles a captação de 

glicose, translocação de vesículas contendo GLUT 4 para a membrana plasmática, 

síntese de DNA e glicogênio e ativação da lipólise (CARVALHEIRA et al., 2003; 

VELLOSO; ARAUJO; DE SOUZA, 2008). 

 A partir da PI3K a ativação da PKB/Akt pode seguir diversos caminhos 

relacionados às diferentes ações da insulina. A ativação da via intracelular da PI3K/Akt 

está associada à sobrevivência celular (KULIK; KLIPPEL; WEBER, 1997). Em ilhotas 

pancreáticas isoladas de cachorros, a ativação da PI 3-K/Akt protegeu-as contra a morte 

celular mediada por citocinas (AIKIN; ROSENBERG; MAYSINGER, 2000). Também 

é reconhecido que a ativação da via IRS-2/PI 3-K/Akt é necessária para o controle da 
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massa das células β em relação à homeostase metabólica (LINGOHR; BUETTNER; 

RHODES, 2002). 

O aumento da expressão de Akt-1 nas células β de camundongos alterou o 

tamanho e função destas células, ocorrendo aumento do tamanho das células β e da 

massa das ilhotas, melhorando a tolerância à glicose e tornando os camundongos 

resistentes ao diabetes experimental (TUTTLE et al., 2001). DHEA também foi 

identificado como protetor de precursores neurais inibindo a apoptose através da 

ativação da via da PI-3 K/Akt (ZHANG et al., 2002). 

Ademais, ratos de um ano de idade, hiperinsulinêmicos, obesos e resistentes à 

insulina, tratados com dose única de DHEA, apresentaram aumento na expressão da 

proteína Akt acompanhado de melhora da secreção estática de insulina estimulada por 

glicose e aumento da área das ilhotas (MEDINA et al., 2006). 

 

1.2 Hipótese 

 Portanto, a hipótese dessa investigação científica foi que a administração de 

DHEA a ratas castradas e alimentadas com dieta hiperlipídica ou dieta padrão para 

roedores poderia corrigir ou amenizar a redução da sensibilidade à insulina e sua 

secreção. 

 

1.3 Justificativa   

A perda da função ovariana, fisiológica ou induzida, tanto em humanos quanto 

em modelos experimentais, aumenta o risco para o desenvolvimento de desordens 

sexuais, endócrinas e metabólicas, devido em parte, pela perda do efeito protetor dos 

estrogênios. Dietas desbalanceadas podem levar ao excesso de peso e a obesidade 

ocasionando alterações metabólicas como o aumento dos níveis de ácidos graxos livres 

e glicose circulantes  A suplementação com DHEA em estudos animais ou em humanos 

está relacionada à redução da obesidade, da resistência à insulina e do risco de doenças 

cardiovasculares 
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Além das conhecidas e controversas terapias de reposição hormonal (TRH) 

(LEBLANC et al., 2009; SARAC et al., 2009; YANG; RECKELHOF, 2010; SACCO; 

WARD, 2010), que têm sido estudadas relacionadas à saúde da mulher, ainda são 

necessários novos estudos que visem a compreensão dos divergentes resultados 

publicados. Portanto novas estratégias terapêuticas deverão ser elaboradas para a 

melhoria da qualidade de vida dessa população. 
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2 OBJETIVOS 

 

Investigar o efeito da administração de DHEA em ratas ovariectomizadas e/ou 

alimentadas com dieta hiperlipídica sobre a (1) sensibilidade à insulina e tolerância à 

glicose, (2) morfologia das ilhotas pancreáticas, (3) secreção estática de insulina frente 

ao estímulo da glicose e (4) expressão e grau de fosforilação de proteínas envolvidas no 

crescimento e apoptose celular, p Akt, Akt, ERK e Caspase 3 clivada em ilhotas 

pancreáticas isoladas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Animais  

A figura 1 esquematiza os protocolos experimentais. Foram usadas ratas Wistar, 

Rattus norvegicus, não prenhes, submetidas a ovariectomia aos 60 dias de vida. Os 

animais foram anestesiados com tiopental (60 mg/kg de peso de animal), após incisão 

abdominal, os ovários foram clampeados e removidos.  Em seguida, a pele foi suturada, 

os animais receberam injeção intramuscular de tramadol (2 mg/kg peso corporal) e 

foram acomodados nas suas gaiolas plásticas, com aquecimento para permitir que 

acordem. O grupo SHAM sofreu o mesmo procedimento, porém, os ovários não foram 

retirados. No primeiro protocolo experimental (figura 1A), os animais foram 

alimentados exclusivamente com dieta padrão Nuvilab  (Nuvital, Colombo, Paraná, 

Brasil) (quadro 1). No segundo protocolo experimental (figura 1B) as ratas 

ovariectomizadas e respectivos controles SHAM foram alimentados com dieta 

hiperlipídica (quadro 2) por seis semanas consecutivas até a realização dos 

experimentos. Em ambos os protocolos experimentais houve ratas que receberam um 

implante subcutâneo de pellet de DHEA de liberação lenta (50 mg provenientes da 

Innovative Research of America- FL, USA) 3 semanas anteriores aos experimentos 

funcionais (ITT curto e GTT) e remoção dos tecidos (pâncreas).  

No primeiro protocolo experimental as ratas Wistar foram divididas em quatro 

grupos (figura 1A) e avaliadas após 8 semanas da remoção cirúrgica dos ovários e com 

3 semanas de DHEA: 

1) grupo 1 – controle (SHAM) 

2) grupo 2 – controle + DHEA (SHAM+DHEA) 

3) grupo 3 – ovariectomizada (OVX) 

4) grupo 4 – ovariectomizada + DHEA (OVX+D) 

 No segundo protocolo houve 5 grupos e as ratas foram avaliadas após 6 semanas 

de ovariectomia mais dieta e com 3 semanas de DHEA. Os grupos foram identificados 

como: 
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1) Grupo 1 – controle (SHAM) 

2) Grupo 2 – controle + Dieta hiperlipídica (SHL) 

3) Grupo 3 – ovariectomizado (OVX) 

4) Grupo 4 – ovariectomizado + Dieta hiperlipídica (OHL) 

5) Grupo 5- ovariectomizado + Dieta hiperlipídica + DHEA (OHLD) 

  Os animais tiveram a evolução ponderal avaliada ao longo do período 

experimental e após um dia da realização dos testes funcionais, ITT e GTT foram 

eutanasiadas por decapitação precedida de narcose com mistura de gás carbônico e 

oxigênio na proporção de 70% e 30%, respectivamente (AVMA Guidelines on 

Euthanasia, 2007, www.icb.usp.br/etica/euthanasia.pdf) para subseqüente retirada do 

pâncreas, isolamento e análise das ilhotas pancreáticas. Esse procedimento foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 

Universidade de São Paulo (USP), sob o número de protocolo 027 nas fls. 55 do livro 

02, para uso de animais em experimentação. 
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  A 

 

 

  B 

 

 

Figura 1. Esquema ilustrativo do protocolo experimental. A. ao final de 11 semanas. B: ao final de 

6 semanas. 
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As dietas utilizadas têm sua composição descrita nos quadros 1 e 2 apresentados a 

seguir.  

 

Quadro 1 – Composição da dieta comercial Nuvilab  

Umidade (Máx) 125 g 

Proteína Bruta (min) 220 g 

Extrato Etéreo (min) 45 g 

Matéria Mineral (máx) 100 g 

Matéria Fibrosa (máx) 80 g 

Cálcio (máx) 14 g 

Fósforo (min) 8 g 

Lisina 100,00 mg 

Metionina 300,00 mg 

Antioxidante 100,00 mg 

Total 1000 g 

FONTE: Nuvital, 2010. 
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Quadro 2 – Composição da Dieta Hiperlipídica  

Amido de Milho 127,5 g 

Caseína 200 g 

Amido Dextrinizado 132 g 

Sacarose 100 g 

Óleo de Soja 40 g 

Fibra 50 g 

L-cistina 3 g 

Colina 2,5 g 

BHT 0,028 g 

Mix Mineral 35 g 

Mix Vitamínico 10 g 

Banha 300 g 

TOTAL 1000 g 

FONTE: Pragsoluções Biociências (Jaú, São Paulo, Brasil, 2010). 
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3.2 Materiais e métodos 

 

 Os reagentes e os aparelhos para eletroforese em gel poliacrilamida dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) foram da Bio-Rad (Richmond, CA). Metano 

hidroximetilamina (TRIS), fenilmetilsulfonilfluoreto (PSMF), aprotinina, ditiotreitol 

(DTT), DHEA, albumina, colagenase tipo V e poli-lisina foram fornecidos pela Sigma 

Chemical Co. (St. Louis, MO) e insulina regular pela Lilly. A insulina marcada (
125

I), 

a membrana de nitrocelulose ECL e os kits para detecção por quimioluminescência 

foram fornecidos pela Amersham (UK). D-glicose anidra e PEG (polietileno glicol + 

tampão borato) foram fornecidos pelo Labsynth. Os anticorpos utilizados foram 

fornecidos por: Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA) e BioLabs (USA). 

Anticorpo anti-insulina (AC1) obtido a partir de imunização com insulina murina e 

padrões de insulina murina purificada, cedidos gentilmente pelo Dr. Leclerq da 

Université Libre de Bruxellas, Bélgica. O anticorpo policlonal anti-insulina (de porco 

da Índia, A0564, lote 018), para a marcação das células B e o cromógeno 3,3'-

Diamino-Benzidina (K1390) foram fornecidos pela Dako (CA, USA). 

 

3.3 Teste de tolerância à insulina curto (índice de   decaimento da glicose kitt) 

 

Para avaliar a sensibilidade à insulina os animais, após o jejum de 12 horas, 

foram anestesiados com tiopental (60 mg/Kg de peso de animal). Ao se confirmar o 

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

pressão, foi injetada solução de insulina (0,75 U por Kg de peso de animal) 

intraperitoneal. Amostras de sangue da cauda foram coletadas nos tempos 0, 5, 10, 15, 

20, 25 e 30 minutos após a injeção do hormônio. A constante de decaimento da glicose 

foi calculada pela fórmula 0,693/t
½
, onde t

½
 é o tempo de meia vida da glicose 

plasmática calculada pela inclinação da curva obtida durante a fase linear de decaimento 

da glicose plasmática (BONORA et al., 2000). 

 Também foi possível obter alíquotas de plasma para mensuração da insulina 

(determinada pelo método de radioimunoensaio), e subsequente mensuração da ação 
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insulínica pelo índice HOMA (“Homeostasis model Assessment”). Esse índice é 

calculado a partir da multiplicação da glicemia em mMol/L pela insulinemia em uU/mL 

e o produto resultante é dividido por uma constante, 22,5. O índice HOMA prediz a 

sensibilidade à insulina a partir das concentrações de glicose e insulina plasmáticas no 

jejum, ou tempo “0” (GELONEZE; TAMBASCIA, 2006). 

 

3.4 Teste de tolerância à glicose intraperitoneal (ipgtt) 

 

 Para a determinação da curva glicêmica após a sobrecarga de glicose, os 

animais foram deixados em jejum por 12 horas. Em seguida, injetou-se uma dose de 

glicose (1 mg/g de peso corporal) administrada intraperitonealmente. A extremidade 

final da cauda do animal recebeu uma leve picada com auxílio de uma agulha para a 

obtenção de sangue, e a glicemia foi determinada utilizando o glicosímetro (Accu-chek 

Active - Roche). Os tempos de retirada de sangue foram 0 (basal), 15, 30, 45, 60, 90 e 

120 minutos. 

 

3.5 Extração de ilhotas pancreáticas 

 

Os animais foram sacrificados por decapitação após narcose induzida por 

mistura de gás contendo 30% de O2 mais 70% de CO2.  Após a laparotomia e exposição 

do ducto biliar comum, o mesmo foi clampeado na sua extremidade distal, junto ao 

duodeno, e dissecado próximo ao pedículo hepático, por onde foi introduzida uma 

cânula de polietileno e injetada retrogradamente cerca de 20 ml de solução de Hanks 

contendo colagenase tipo IV (50 ml de Hanks/34 mg de colagenase). Após divulsão do 

tecido acinar, o pâncreas foi retirado e colocado em uma placa de Petri para dissecação 

de gânglios linfáticos, gorduras e vasos sanguíneos. O tecido foi colocado em tubo 

cônico tipo falcon em banho maria a 37 °C durante 25 minutos, seguido de agitação 

manual no mesmo banho-maria por mais 1 minuto, para a digestão da parte exócrina do 

pâncreas. Posteriormente foram feitas sucessivas lavagens do conteúdo do tubo, para 

ressuspensão do material isolado com solução de Hanks (LACY; KOSTIANOVSKY, 
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1967). A solução final foi depositada em placa de Petri para coleta das ilhotas com o 

emprego de micropipeta e lupa. De 150 a 300 ilhotas isoladas foram coletadas e lavadas 

com solução de Hanks. 

Amostras de sangue também foram coletadas, separadas as frações plasmáticas, 

acondicionadas em tubos tipo eppendorf e armazenados em freezer -70 ºC, para 

posterior dosagem hormonal pelo método do radioimunoensaio (RIE). 

 

3.6 Análise da secreção estática de insulina em ilhotas pancreáticas 

 

Para avaliação da secreção estática de insulina, foram utilizados grupos de cinco 

ilhotas em triplicata para cada condição experimental. As amostras foram pré-incubadas 

por trinta minutos em 500 µl de solução Krebs-Henseleit com 5,6 mM glicose 

suplementada com albumina bovina (0,2%), e incubadas em 2,8 e 16,7 mM, 

permanecendo em banho a 37 
o
C por 60 minutos. Após o período de incubação, 450 μl 

do sobrenadante foram removidos e estocados a -20 
o
C para posterior dosagem de 

insulina por radioimunoensaio. 

 

3.7 Dosagem de insulina 

 

 A determinação da quantidade de insulina secretada, inclusive a plasmática, foi 

determinada por radioimunoensaio. Para tanto, a solução reagente inclui uma 

quantidade conhecida de anticorpo, uma quantidade conhecida do hormônio marcado 

radioativamente (insulina marcada com iodo – 
125

I, Amershan Biosciences, Inglaterra) e 

uma quantidade desconhecida de hormônio não-radioativo (amostra). Como as duas 

formas de hormônio, radioativo e não-radioativo, competem por um mesmo número de 

locais de ligação ao anticorpo, quanto mais hormônio não-radioativo estiver presente, 

menos o hormônio radioativo irá se ligar. O complexo insulina-anticorpo marcado 

formado foi precipitado com polietilenoglicol (PM 6000) e dosado em contador tipo 

gama (PerkinElmer, Turku, Finlândia). Uma curva padrão foi preparada, na qual a 
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relação ligado/livre para o hormônio radioativo é plotada com função da concentração 

do hormônio não – radioativo: A relação ligado/livre do hormônio radioativo é maior 

quanto menor número de não – radioativo estiver presente. A curva padrão foi utilizada 

para determinar a concentração do hormônio em cada amostra.  

 

3.8 Extração de proteínas totais de ilhotas pancreáticas isoladas 

 

Cerca de 150 a 300 ilhotas foram coletadas e transferidas para eppendorfs. Para 

a obtenção das proteínas, as mesmas foram homogeneizadas em 150 l de tampão de 

extração gelado 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 12.000 

rpm a 4 °C por 20 minutos para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação 

os sobrenadantes das amostras tiveram seu conteúdo protéico quantificado utilizando o 

reagente de Bradford (BioRad), foram tratados com tampão de Laemmli (LAEMMLI, 

1970), acrescido de DTT 200 mM, na proporção de 5:1 (V:V). 

 

3.9 Análise protéica por immunoblotting 

 

Alíquotas de cada amostra, contendo 30 µg de proteínas totais foram 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 8% e 6,5%). Em cada 

gel foi aplicado padrão pré-corado de marcador de peso molecular com valores 

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

para uma membrana de nitrocelulose, através de um aparelho também da Bio-Rad por 

2 horas à 120 V, como descrito por Towbin et al. (1979). Porém no tampão foi 

acrescido SDS 0,1% para melhorar a eluição de proteínas de alto peso molecular. A 

ligação inespecífica de proteínas na membrana de nitrocelulose foi diminuída pela 

incubação destas com uma solução bloqueadora (leite desnatado Molico 5%, Tris 10 

mM, NaCl 150 mM e Tween 20 0,02%) à 4 °C durante a noite. As membranas foram 

incubadas com anticorpos específicos Anti-pAkt
 ser473

, anti-Akt, e α-tubulina, 
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fornecidos pela Santa Cruz, anti-ERK1/2 fornecido pela Millipore e anti-caspase 3 

Clivada, da Cell signaling technology em solução bloqueadora (com 3% de BSA ao 

invés de leite) por 4 horas a temperatura ambiente e em seguida lavada com esta 

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

foram então incubadas com anticorpo conjugado com peroxidase por 1 hora à 

temperatura ambiente e solução para detecção por quimioluminescência como descrito 

no protocolo do kit. A intensidade das bandas nas auto-radiografias reveladas foi 

determinada através da leitura por densitometria óptica das imagens escaneadas 

utilizando um scanner (HP 3400) e o programa ImageJ. 

 

3.10 Dosagem plasmática de dhea 

 

As concentrações plasmáticas de DHEA foram determinadas seguindo o 

protocolo do Kit comercial para detecção quantitativa deste hormônio com anticorpo 

humano especifico anti- DHEA. Fornecido pela DSLabs (TX,USA). Os demais 

hormônios do eixo hipófise gonadal foram mensurados por RIE no laboratório do Prof. 

Dr. Celso Franci, Departamento de Fisiologia da FMUSP de Ribeirão Preto, SP. 

 

 

3.11 Análise histológica  

 

Os animais foram anestesiados com quetamina® (20 mg/100g de peso corporal, ip) 

e xilazina® (2 mg/100g de peso corporal, ip). O tórax foi aberto e aplicada heparina 

sódica por via intracardíaca para diminuir a formação de trombos. Os animais foram 

perfundidos transcardiacamente com solução salina tamponada. Solução de tampão 

fosfato (0,1 mol/l, pH 7.4) com 0,9% de PBS e 4% de parafolmaldeido foi perfundida 

através do coração dos animais. Logo após o pâncreas foi removido e fixado em 

parafolmaldeido 4% por 4-6 horas e transferido para uma solução de sacarose a 20% em 

PBS para crioproteção. Fragmentos de pâncreas foram incluídos em blocos de gelatina a 
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baixas temperaturas e cortados posteriormente (12 m) em criostato. Os cortes 

histológicos de pâncreas foram corados com hematoxilina/eosina para análise 

morfométrica. 

 

 

3.12 Análise estatística 

 

Foi utilizado teste de uma via (One way – ANOVA) e de duas vias (Two way – 

ANOVA), utilizando para ambos o pós-teste de Bonferroni e Tukey, respectivamente. O 

teste estatístico e o valor de significância (p) são indicados em cada gráfico e tabela de 

resultados. 
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4 RESULTADOS 

 

Não houve diferença estatística quanto ao peso inicial dos animais (tabelas 1 e 

2). A partir da terceira semana após a ovariectomia as ratas OVX e OVX +DHEA 

apresentaram aumento de peso significativo em relação ao grupo SHAM (p <0,05). Por 

outro lado, o grupo ovariectomizado alimentado com dieta HL apresentou aumento de 

peso mais precoce, na segunda semana após a cirurgia (p<0,01). No entanto, o peso 

corporal final foi maior nas OHL em relação à SHL (p<0,05). O grupo OHLD 

apresentou aumento de peso significativo em relação ao grupo SHAM (p< 0,01) apenas 

a partir da 5
a 
semana após a cirurgia. O tratamento com DHEA não reverteu o ganho de 

peso na 6
a
 e nem 11

a
 semana após a castração (ver anexo A1 e A2).. Na 6

a 
semana de 

experimento as ratas controle alimentadas com dieta hiperlipídica (SHL) não 

apresentaram diferença quanto ao ganho de peso (tabela 2), comparadas com aquelas 

alimentadas com dieta padrão Nuvilab®.  

O peso uterino das ratas castradas, OVX, OHL e OHLD foi significativamente 

menor que nas ratas controle SHAM e SHL (0,5+ 0,03 g; 0,5+ 0,09 g; 0,55+ 0,05 g 

versus 2,0+ 0,3 g, 1,71+ 0,24 g, respectivamente) (tabela 2). DHEA, portanto não levou 

a alterações sobre este parâmetro. Na tabela 3 observam-se as concentrações hormonais 

dos animais. As concentrações de estrogênios foram significativamente menores no 

grupo OVX comparado ao grupo SHAM (28,4 + 3,7 pg/ml versus 52,8 + 4,1pg/ml. No 

entanto, essas concentrações apresentaram aumento significativo no grupo OVX + 

DHEA, quando comparado ao grupo OVX (57,5 + 6,9 pg/ml versus 28,4 + 3,7 pg/ml). 

As concentrações de progesterona e testosterona foram reduzidas nos grupos OVX: 

9,5+ 1,6 ng.ml-
1
 e 29,3+ 3,4 pg.ml-

1
; OVX +DHEA: 9,7+ 2,4 ng.ml

-1
 e 27,6 + 4,5 

pg.ml
-1

, respectivamente. Já as concentrações de LH e FSH foram significativamente 

maiores nos grupos ovariectomizados, OVX: 63,2 + 8,0 ng.ml-
1
 e 31,0 + 3,7 ng.ml-

1
; 

OVX +DHEA: 54,5+ 5,7 ng.ml-
1
 e 27,1+ 2,8 ng.ml-

1
, respectivamente. As 

concentrações de DHEA foram aumentadas significativamente após os 21 dias de 

tratamento tanto no grupo experimental de 11 semanas (tabelas 3 e 4, respectivamente), 



 
 

36 

 

como no de 6 semanas (tabela 4), revertendo apenas  as concentrações reduzidas de 

estradiol. 

Tabela 1- Peso corporal inicial e final, glicemia basal e Kitt das ratas SHAM, SHAM+DHEA, OVX e 

OVX + DHEA após 11 semanas de cirurgia. 

 SHAM SHAM +DHEA OVX OVX +DHEA 

Peso Incial (g) 212,0+ 4,0 216,0 + 5,0 218,0 + 4,5 216,0 + 5,0 

Peso Final (g) 283,0 + 

3,2
a
 

276,0 + 6,5
a
 311,0+ 7,2

b
 327,0 + 4,0

b 

Glic Basal (ng/ml) 127,0 + 5,4 128,0 + 5,6 130,0 + 5,7 132,0 + 2,5 

Kitt (% min
-1

) 2,6 + 0,2 2,7 + 0,2 2,5 + 0,2 2,5 + 0,4 

Glic é glicemia; Letras diferentes indicam diferença estatística significativa (p<0,05 em relação ao grupo 

SHAM e SHAM +DHEA. Os resultados estão expressos como média ± EPM (n= 15, para peso inicial e 

final e n= 5, para glicemia e Kitt). One Way, ANOVA, com pós-teste de Tukey. 

 

Tabela 2- Peso uterino, peso corporal inicial, peso corporal final e ganho de peso corporal das ratas 

SHAM, SHL, OVX, OHL e OHLD, após 6 semanas de cirurgia. 

 SHAM SHL OVX OHL OHLD 

Peso 

uterino (g) 
2,0+ 0,3

a
 1,7+ 0,24

a
 0,5+ 0,03

b
 0,5+ 0,09

b
 0,55+ 0,05

b
 

Peso 

corporal 

inicial (g) 

201+ 8 205+ 9 204+ 5 218+ 9 199 + 8 

Peso 

corporal 

final (g) 

250+ 3
a
 271+ 7

a
 300+ 6

b
 305+ 6

b
 303+13

b
 

Ganho de 

peso (g) 
48+8

a 
67+7

a 
94+4

b 
102+7

b 
100+7

b 

Letras diferentes indicam diferença estatística significativa (p<0,05). Os resultados estão expressos como 

média ± EPM (n= 8, para peso uterino e peso corporal inicial; n= 7, para peso corporal final e ganho de 

peso). One Way, ANOVA, com pós-teste de Tukey. 
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Tabela 3- Concentrações séricas de estradiol, progesterona, LH, FSH e testosterona das ratas controle, OVX 

e ratadas com DHEA, após 12 semanas da cirurgia. 

Grupo 
Estradiol 

(pg.ml-
1
) 

Progesterona 

(ng.ml-
1
) 

LH(ng.ml-
1
) 

FSH (ng.ml-

1) 

Testosterona 

(pg.ml-
1
) 

DHEA 

(pg.ml-
1
) 

SHAM 52,8 + 4,1
a
 26,0 + 5,8

a
 9,6+ 0,5

 a
 4,8 + 0,2

a
 94,8 + 16,6

a
 31,7 + 2,1

a
 

SHAM+ 

DHEA 
60,0 + 5,6

a
 25,0 + 4,8

a
 9,5 + 0,9

a
 5,0 + 0,5

a
 104,0 +11,0

a
 46,7+ 1,9

b
 

OVX 28,4 + 3,7
b
 9,5 + 1,6

b
 63,2 + 8,0

b
 31,0 + 3,7

b
 29,3 + 3,4

b
 26,3 + 3,8

a
 

OVX+ 

DHEA 
57,5 + 6,9

a
 9,7 + 2,4

b
 54,5 + 5,7

b
 27,1 + 2,8

b
 27,6 + 4,51

b
 51,5 + 3,2

b
 

Letras diferentes indicam diferença estatística significativa (p<0,05). Os resultados estão expressos como 

média ± EPM (n= 8-10). One Way, ANOVA, com pós-teste de Tukey. 

 

Independente da dieta ou do tratamento com DHEA, tanto na 6
a
 como na 11

a
 

semana após a cirurgia, os animais não apresentaram diferença estatística na glicemia 

basal (tabela 1 e 2). Ao final da sexta semana o grupo OVX manteve a mesma 

insulinemia que os animais SHAM e SHL (tabela 2). Por outro lado, a dieta HL 

aumentou a concentração sérica desse hormônio em aproximadamente 2 vezes  no 

grupo OHL em comparação ao seu controle, OVX (1+ 0,1 ng/ml; vs 0,3+ 0,1 ng/ml; 

p<0,01). O tratamento com DHEA corrigiu a elevação na concentração de insulina 

plasmática nas ratas OHLD (OHLD: 0,4+ 0,04 ng/ml vs OHL: 1+0,1 ng/ml; P<0,001). 

A partir da glicemia e insulinemia basais, foi calculado o índice HOMA IR (tabela 4), 

que esteve significativamente aumentado nas ratas SHL e OHL em relação à SHAM e 

ao grupo OVX (6,0+ 0,1; 7,5+ 0,8 vs 2,7 + 0,8; 2,0 + 0,3; p<0,01, respectivamente),  e a 

suplementação com DHEA também reverteu esse comportamento nas ratas OHLD (3,0 

+ 0,6). 
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Tabela 4- Glicemia e insulinemia basais, concentração sérica de DHEA, índice HOMA-IR e 

Kitt das ratas SHAM, SHL, OVX, OHL e OHLD após 6 semanas de cirurgia.  

 SHAM SHL OVX OHL OHLD 

Glicemia Basal 

(ng/ml) 
105 + 3 110 + 4 101 + 4 118 + 4 117 + 5 

Insulinemia 

Basal (ng/ml) 
0,4 + 0,1

a
 0,7 + 0,1

ac
 0,3 + 0,1

a
 1 + 0,1

bc
 0,4 + 0,04

a
 

DHEA 

 (pg.ml-
1
) 

22,7 + 3,5
a
 31,9 + 3,1

a
 24,0 + 4,0

a
 35,0 + 2,56

a
 60,0 + 1,31

b
 

Indice HOMA-

IR(UA) 
2,7 + 0,4

a
 6,0 + 1,0

b
 2,0 + 0,3

a
 7,5 + 0,8

b
 3,0 + 0,6

a
 

Kitt (%min
-1

) 2,5 + 0,2
a
 2,3 + 0,1

a
 2,5 + 0,1

a
 1,5 + 0,1

b
 2,3 + 0,1

a
 

Letras diferentes indicam diferença estatística significativa (p<0,05). Os resultados estão expressos como média ± 

EPM. One Way, ANOVA, com pós-teste de Tukey. (n= 15, para glicemia basal; n=4, para insulinemia basal e 

HOMA IR; n=12, para o Kitt.). 

 

O decaimento da glicose, expresso pelo Kitt, não esteve alterado nos grupos 

SHAM, SHAM +DHEA, OVX e OVX+DHEA na 11ª semana após a castração (tabela 

1). No entanto, foi menor no grupo ovariectomizado tratado com dieta HL na 6ª semana 

após a cirurgia (tabela 4): OHL (1,5 + 0,1%min-
1
; p< 0,01) em relação aos demais 

grupos (SHAM: 2,5 + 0,2%min-
1
; SHL: 2,3 + 0,1%min-

1
; OVX: 2,5 + 0,1%min-

1
 e 

OHLD: 2,3 + 0,1%min-
1
) indicando redução da sensibilidade periférica à insulina. O 

tratamento com DHEA impediu a instalação da resistência periférica à insulina, 

mensurada ao final do protocolo experimental. 

O teste de tolerância à glicose intraperitoneal também não identificou alteração 

da glicemia nos grupos SHAM, SHAM +DHEA, OVX e OVX+DHEA na 11ª semana 

(figura 2A).  Por outro lado, a glicemia plasmática esteve significativamente aumentada 
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nos grupos SHL, OHL e OHLD no tempo 15 minutos, comparados ao grupo controle 

(p<0,05) (Ver figura 2B). Aos 45 minutos a glicemia do grupo OHL foi 

significativamente maior que a do grupo OVX (p<0,05) e após uma hora da 

administração de glicose houve diferença significativa apenas entre os grupos OHL em 

relação aos grupos SHL e OVX (p<0,05). O cálculo da área sob a curva indicou 

diferença significativa no grupo OHL em relação ao grupo OVX (23124 + 517 vs 

19950+ 853; p<0,05). O DHEA não preveniu tal alteração nas ratas OHLD. 

 A 

       

  B 

 

Figura 2.  Teste de tolerância à glicose intraperitoneal (ipGTT) (1g/kg de peso corporal). A. Ao final 

de 11 semanas: SHAM, SHAM +DHEA, OVX e OVX +DHEA (n= 8-10) B. Ao final de 6 

semanas: Animais do grupo controle SHAM (n=10), SHL(n=5), OVX (n=10), OHL(n=9) e 

OHLD (n=8), submetidos ao ipGTT. Utilizou-se o teste de duas vias (Two way, ANOVA) 

com pós-teste de Tukey.* p<0,05, SHL, OHL e OHLD em relação à SHAM; # p<0,05, OHL 

em relação à OVX; & p<0,05; & p<0,05, OHL em relação à SHL e $ p<0,05 OHL em 

relação à OVX.  No canto superior direito de cada figura evidenciamos a área sobre a curva 
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glicêmica (* p<0.05 OHL em relação à OVX), cujos valores foram expressos em mg/dL e em 

mg/(dL.min)
-1

.  

 

Seguindo o protocolo descrito em Materiais e Métodos as ilhotas foram 

visualizadas (Figura 3) com aumento de 10X. A área total foi medida e os resultados 

empregados para análise estatística. A área das ilhotas pancreáticas dos animais do 

grupo SHAM foi menor em relação aos animais castrados (SHAM: 1046  825 

m
2
; SHL: 13278  1006 m

2
; OVX: 15265  1225 m

2
; OHL: 15980  1626 m

2
 

e OHLD: 17632  1154 m
2
, figuras 3 A, B, C, D e E, respectivamente). O 

tratamento com DHEA não surtiu qualquer efeito sobre esse parâmetro. 

 

 

Figura 3.  Imagem representativa de corte histológico de pâncreas das ratas SHAM (A), SHL (B), 

OVX (C), OHL (D) e OHLD (E) ao final de 6 semanas de tratamento, corados com H/E. 

As regiões circundadas pelas setas indicam as ilhotas pancreáticas com aumento de 10X. Os 

resultados estão expressos como média ± EPM.. One Way, ANOVA, com pós-teste de 

Tukey. (Para cada condição 25 ilhotas de 5 ratas diferentes). 

 

 Houve aumento da secreção de insulina estimulada por glicose em relação ao 

basal em todas as condições experimentais (basal: 2,8mM, estimulada: 16.7 mM), 

exceto nas ilhotas do grupo OHL. O grupo tratado com DHEA restabeleceu essa 

resposta (p<0,05) (figura 4A). A figura 4B aponta diferença estatística da secreção de 
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insulina das ilhotas estimuladas por 2.8mM de glicose do grupo OHL em relação aos 

demais grupos. O tratamento com DHEA reverteu tal alteração (OHL: 3,2 + 

0,46ng/ilhota; SHAM: 1,41+ 0,16 ng/ilhota; SHL: 1,45 + 0,3 ng/ilhota; OVX: 1,67 + 

0,15 ng/ilhota e OHLD: 0,95 + 0,1 ng/ilhota). Não foi observada diferença estatística 

entre as ilhotas dos diferentes grupos quando estimuladas com 16.7mM de glicose 

(figura 4C). 

 

Figura 4. A. Secreção estática de insulina em 2.8 e 16.7 Mm de glicose em ilhotas pancreáticas 

isoladas das ratas, SHAM, SHL, OVX, OHL e OHLD ao final de 6 semanas de 

tratamento.  As ilhotas foram pré-incubadas durante 30 minutos em meio Krebs-

bicarbonato contendo 5.6mM de glicose e posteriormente incubadas em 2.8 ou 16.7 mM 

de glicose, durante 1 hora. Utilizou-se o teste  two way, ANOVA (n=5-6), com pós-

teste de Bonferroni. B e C. Secreção estática de insulina em 2.8 e 16.7 mM de glicose, 

por ilhota, respectivamente. Letras diferentes indicam diferença estatística significativa 

(p<0,01). Os resultados estão expressos como média ± EPM. One Way, ANOVA, com 

pós-teste de Tukey. (n= 5-6). 

 

 O grau de fosforilação no resíduo serina (na posição 473) da proteína Akt em 

ilhotas pancreáticas (figura 5A) foi diminuído nos grupos SHL, OVX e OHL (56,8 + 

7; 53,45+ 8,6 e 57,2 + 6 respectivamente). O tratamento com DHEA aumentou a 
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ativação dessa proteína nas ratas OHLD (140 + 1,63). Não foi observada diferença 

significativa na expressão protéica da ERK1/2 bem como da Caspase 3 clivada nas 

ilhotas pancreáticas (figura 5B e 5C). 

 

 

Figura 5. Expressão protéica de pAkt 
ser473

/ Akt (A), ERK1/2 (B) e Caspase 3 Clivada (C) em ilhotas 

pancreáticas isoladas de animais controle (SHAM), controle + Dieta Hiperlipídica 

(SHL), ovariectomizado (OVX), ovariectomizado + Dieta Hiperlipídca (OHL)  e 

ovariectomizado + Dieta Hiperlipídica + DHEA.Os resultados estão expressos como média 

± EPM. Letras diferentes indicam diferença estatística significativa (p<0,05).  One Way, 

ANOVA, com pós-teste de Tukey (n=3-8). 
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5 DISCUSSÃO 

 

A retirada dos ovários em roedores é uma estratégia para abordar a 

menopausa humana e estudar os efeitos da perda da função ovariana (VON 

DIEMEN; TRINDADE, 2006; BROWN et al., 2010). Conforme esperado e 

corroborando os dados da literatura, tanto em modelo animal como em mulheres, 

verificou-se que a ovariectomia (nos grupos OVX, OHL e OHLD) resultou num 

aumento significativo do peso corporal comparado aos grupos controle (SHAM e 

SHL), demonstrando o importante papel dos hormônios sexuais para o controle do 

peso corporal, em fêmeas. 

 Foi demonstrado ganho de peso significativo em relação ao controle em ratas 

ovariectomizadas, alimentadas com dieta padrão, sendo que quando esses animais 

foram tratados por 3 meses com estrógeno (30µg/kg por dia) o ganho de peso foi 

atenuado (LIU et al., 2004). Ratas e camundongos fêmeas ovariectomizadas, 

também alimentadas com dieta padrão, apresentaram ganho de peso e aumento do 

acúmulo de gordura visceral (RACHON; TEED, 2010; TSAI et al., 2010), mesmo 

quando tratadas com extrato de soja e 17 beta estradiol (GALLO et al., 2005). 

As ratas OHL apresentaram sensibilidade precoce aos efeitos da dieta 

hiperlipidica já na segunda semana após a cirurgia.  Já o grupo OVX, apresentou a 

mesma diferença, posteriormente, na terceira semana após a cirurgia. Tal 

comportamento deve-se ao fato de que a ingestão da dieta padrão não foi suficiente 

para aumentar o peso dos animais nesse mesmo período.  Os dois grupos tratados 

com dieta HL, SHL e OHL, apresentaram diferença significativa do peso corporal 

final ao término do protocolo experimental, demonstrando por sua vez o papel dos 

hormônios sexuais para a regulação do peso corporal. Nesse mesmo período não foi 

verificada diferença de peso corporal final entre os grupos castrados, independente 

do tipo de dieta ingerida.  O DHEA não foi capaz de reverter o ganho de peso 

observado no grupo OHLD, porém tal tratamento manteve o peso corporal 

semelhante ao controle: animais com ovários, SHAM, até a quarta semana de 

experimento. 
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Homens apresentam mais massa magra, gordura visceral e hepática em relação 

às mulheres, que possuem maior deposição de gordura periférica e subcutânea (GEER; 

SHEN, 2009). O papel dos estrogênios na composição corporal também foi 

demostrado por Lovejoy et al. (2008) em mulheres de 43 anos, acompanhadas por 4 

anos, onde foi observado aumento do peso corporal e peso da gordura visceral 

apenas naquelas que entraram na menopausa. 

Embora existam algumas divergências, o emprego do DHEA como agente anti-

obesidade em roedores tem sido bem aceito. Foi demonstrada a eficácia do tratamento 

agudo com DHEA sobre a redução do peso e gordura corporal em ratas alimentadas 

com dieta HL (De Heredia et al., 2007).  No entanto, não foram verificadas mudanças 

significativas sobre a composição corporal e glicemia basal em mulheres, quando 

tratadas com 50 mg de DHEA por dia durante 6 meses (BOXER et al., 2010). 

 Hong et al. (2009) demonstraram que camundongos machos alimentados com 

dieta hiperlipídica (30%) por 20 semanas apresentaram maior susceptibilidade à 

obesidade que camundongos fêmeas, também alimentadas pelo mesmo período, e que a 

ovariectomia elimina a proteção das fêmeas de se tornarem obesas quando expostas a 

mesma dieta. Rogers et al. (2009) demonstraram que a ovariectomia induz uma 

redução no gasto energético associado ao aumento de peso corporal. 

As concentrações séricas de estradiol, além da progesterona e testosterona 

estiveram diminuídas em nosso grupo de ratas jovens após 11 semanas de castração. 

Dos 2 grupos tratados, SHAM +DHEA e OVX +DHEA, apenas o grupo OVX + 

DHEA apresentou aumento das concentrações de estradiol, comparado ao seu 

controle, OVX, demonstrando, nessas circunstâncias, a eficácia da conversão desse 

esteróide, sob a ação de enzimas específicas, a estradiol. A suplementação com 

DHEA não alterou os níveis de progesterona e testosterona, diminuídos em função 

da castração. 

Com a privação dos hormônios sexuais femininos, observada no grupo OVX, 

o mecanismo de regulação por retroalimentação negativa do eixo gônadas-

hipotálamo-hipófise desencadeou o aumento na secreção dos hormônios luteinizante 

(LH) e foliculoestimulante (FSH), pela hipófise, como ocorre em mulheres, na 

menopausa. Apesar da recuperação das concentrações de estradiol no grupo castrado 
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tratado com DHEA, a alça de retroalimentação sobre os níveis de LH e FSH nessas 

ratas não foi corrigida. Algumas ações locais específicas dos estrogênios, 

particularmente sobre a trofia do endométrio e miométrio também se mantiveram 

perdidas no grupo OVX +DHEA e OHLD, demonstrando, portanto um dado curioso 

e ainda não identificado sobre a possibilidade de uma ação direta do DHEA ou do 

resultado da sua conversão a estrógeno.  

Maninger et al. (2009), em revisão, relataram que diferente dos humanos, 

cujas concentrações de DHEA(S) são as mais abundantes na circulação, ratos e 

camundongos apresentam baixas concentrações desse hormônio, decorrentes do 

complexo enzimático específico presente nas gônadas e adrenais. Apesar dessa 

informação o conteúdo de DHEA, determinado através de um kit comercial no grupo 

OVX, não diferiu em relação ao do grupo controle. No entanto uma possibilidade 

que deverá ser testada é se o kit utilizado para dosagem desse hormônio em sua 

forma não sulfatada tem sensibilidade ou especificidades inadequadas. A 

suplementação com 50 mg de DHEA, liberados ao longo de 21 dias aumentou as 

concentrações séricas desse hormônio nos grupos SHAM +DHEA e OVX+ DHEA.  

A relação entre a obesidade e a resistência a insulina é um conceito bem 

estabelecido. É sabido que a obesidade induzida por dieta de cafeteria ou rica em 

lipídios também induz resistência à insulina em modelos experimentais (HIROSUMI 

et al., 2002; BROWN et al., 2010; BELGARDT; MAUER; BRUNING, 2010). 

Cefalu et al. (1995) correlacionaram negativamente a gordura intra-abdominal com a 

sensibilidade à insulina e a tolerância à glicose entre homens e mulheres com idade 

entre 23 e 83 anos. 

 O alto consumo de alimentos puramente energéticos como carboidratos 

refinados e alimentos fontes de gordura saturada, como a carne vermelha e a banha de 

porco, associado a uma dieta pobre em fibras e micronutrientes como vitaminas e 

minerais, refletem o perfil alimentar dos países ocidentais e em desenvolvimento, cuja 

incidência de doenças crônicas e suas complicações esta aumentando bruscamente. 

Randle et al. (1994) demonstraram que o aumento em ácidos graxos livres 

circulantes inibe a captação e oxidação da glicose em músculo esquelético e tecido 
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adiposo. Além do ácido graxo esteárico, o palmítico é o ácido graxo mais encontrado 

nos alimentos como leite e derivados e na carne bovina. Altas concentrações de 

palmitato levaram a diminuição da expressão do gene do receptor de insulina e 

prejuízos sobre as vias de ação desse hormônio em cultura de células musculares (DEY 

et al., 2005). 

A ovariectomia per se não levou a uma redução na sensibilidade à insulina nem 

ao prejuízo a tolerância à glicose nas ratas dos grupos OVX ao final de 6 e 11, semanas, 

ambas alimentadas com dieta padrão. Esse efeito foi diferente do verificado por Choi et 

al. (2005), onde ratas ovariectomizadas alimentadas com a mesma dieta apresentaram 

redução na captação da glicose. No entanto, a perda dos hormônios sexuais parece 

tornar as ratas mais sensíveis aos efeitos deletérios da dieta HL em apenas 6 semanas de 

tratamento.  

A insulinemia esteve aumentada nos animais controle e desprovidos dos ovários 

alimentados com dieta rica em lipídio, SHL e OHL. O índice HOMA-IR, calculado a 

partir da glicemia e insulinemia de jejum, que faz correlação com técnicas consideradas 

padrão-ouro (clamp hiperinsulinêmico) para estimar o diagnóstico de resistência a 

insulina, esteve aumentado nos grupos, SHL e OHL, evidenciando o papel da dieta HL 

sobre o desencadeamento do quadro de hiperinsulinemia.   

Por outro lado, o índice de decaimento da glicose, Kitt, que reflete a capacidade 

dos tecidos periféricos em responder a ação da insulina, foi reduzido apenas nos animais 

do grupo OHL. Isso demonstra que a perda dos hormônios sexuais femininos, associada 

ao consumo de dieta HL, rica em ácidos graxos saturados, já desencadeia o quadro de 

resistência à insulina nesse período, com redução da captação da glicose, pelo tecido 

muscular. 

 Riant et al. (2009) também observaram resistência à insulina em camundongos 

fêmeas castradas e alimentadas com dieta HL, enquanto o grupo controle alimentado 

com a mesma dieta e o grupo ovariectomizado, apenas  alimentado com dieta padrão, 

não apresentaram essa alteração. Carnevale et al. (2006) observaram aumento da 

insulinemia basal, alteração no HOMA IR e da relação cintura quadril em mulheres 

menopausadas com média de 50 anos. 



 
 

47 

 

Situações como obesidade, processos inflamatórios que desencadeiam a 

produção de citocinas, como o fator de necrose tumoral, TNF α, hiperlipidemia, 

hiperinsulinemia e até disfunção mitocondrial, podem aumentar o grau de fosforilação 

em resíduos de Serina 302, Ser 307, Ser 612 e Ser 312, do IRS-1, em músculo 

esquelético de roedores, representando assim um modelo de resistência à insulina com 

prejuízos sobre a transdução do sinal desse hormônio em suas vias à jusante, 

IR/IRS/PI3K/AKT (KIM et al., 2004; MOESCHEL et al., 2004). 

A proteína Akt está envolvida em vários processos biológicos nos diferentes 

tecidos, como crescimento, sobrevivência celular e proliferação, exercendo um papel 

essencial no metabolismo, cuja ativação está envolvida com a translocação do 

transportador de glicose, GLUT-4 para a membrana, promovendo a captação de glicose 

para as células (CHOI; KIM, 2010). A atividade e o estado de fosforilação da Akt 

estiveram diminuídos em células musculares cardíacas na presença de palmitato, com 

conseqüente diminuição da oxidação da glicose e sua captação nesse tecido (SOLTYS 

et al., 2002).  

 Hirabara et al. (2010), aponta o papel dos ácidos graxos saturados, palmítico e 

esteárico, no prejuízo da função mitocondrial em células musculares causando 

resistência à insulina. Camundongos com deleção no gene da Akt 2 manifestaram 

resistência a insulina, demonstrando a importância dessa proteína para a homeostase 

glicêmica (CHO et al., 2001).   

Apesar do nosso estudo não ter demonstrado alteração na glicemia basal entre os 

diferentes grupos experimentais, por outro lado, quando realizado o cálculo da área sob 

a curva, através do teste de tolerância a glicose intraperitoneal, foi evidenciado que o 

grupo OHL também apresentou intolerância à glicose, sugerindo novamente a presença 

dos hormônios sexuais como fator protetor para as fêmeas.  

Embora a American Diabetes Association (ADA) tenha preconizado a 

verificação da glicemia de jejum para o diagnostico de diabetes tipo 2, o teste de 

tolerância a glicose ainda e uma ferramenta bastante utilizada para identificar, de forma 

precoce, diabetes e intolerância a glicose. Tanto o teste de tolerância oral a glicose, 

como o intravenoso ou intraperitoneal (não comum na prática clínica) representam 
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apenas medidas estimativas de avaliação da função da célula beta. Atualmente o clamp 

hiperinsulinêmico-euglicemico é a única técnica experimental que mantém 

experimentalmente o maior controle da secreção e sensibilidade à insulina (BARTOLI; 

FRA; CARNEVALE SCHIANCA, 2011) 

Os estrogênios possuem efeitos já reconhecidos sobre o metabolismo da glicose 

e lipídios que parecem ser mediados pela isoforma ERα, já que camundongos fêmeas 

nocauteadas para ERα castradas e alimentadas com dieta hiperlipídica não responderam 

ao tratamento com 17β-estradiol, permanecendo resistentes à insulina (RIANT et al., 

2009).  Heine et al. (2000) observaram intolerância à glicose em camundongos de 

ambos os sexos nocauteados para ERα. Por outro lado, ERβ tem sido correlacionado 

negativamente com a sinalização de insulina e o metabolismo da glicose devido à 

diminuição da captação de glicose pelo tecido adiposo e da diminuição na expressão do 

transportador de glicose, GLUT-4, em músculo esquelético (BARROS et al., 2009; 

FORYST-LUDWIG; KINTSCHER, 2010). 

 Embora os resultados com humanos sejam menos concordantes e alguns estudos 

não demonstrem melhora na ação da insulina nem qualquer efeito sobre a obesidade, 

alguns estudos indicam que o tratamento com DHEA, tanto em humanos como em 

modelos experimentais, pode exercer propriedades anti-obesidade e anti-diabetogênicas. 

Também foi comprovado o efeito do DHEA sobre a diminuição do peso corporal e da 

adiposidade visceral, com alterações na proliferação e diferenciação de pré-adipócitos 

(CLEARY; ZISK, 1986; DE HEREDIA et al., 2007) com conseqüente melhora da 

sensibilidade à insulina e restauração dos seus níveis circulantes (COLEMAN; 

LEITER; SCHWIZER, 1982). 

  No presente trabalho não houve correlação do tratamento com DHEA sobre a 

redução dos parâmetros de composição corporal, no entanto, o DHEA preveniu a 

resistência à insulina e a hiperinsulinemia nas ratas OHLD, além de normalizar a 

secreção de insulina estimulada por glicose. Choi et al. (2009) observaram aumento da 

glicemia e insulinemia séricas em ratas alimentadas com dieta HL, efeitos que foram 

revertidos quando esses animais receberam o isoflavonóide genisteína. Ao tratar ratas 

velhas por 13 semanas com dieta HL suplementada com DHEA (5 g/kg dieta) observou-

se diminuição da concentração sérica de insulina, sem alteração na glicemia basal, 
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comparado com o grupo controle tratado apenas com dieta HL (SANCHEZ et al., 

2008). 

No inicio do desenvolvimento da resistência a insulina a glicemia é mantida em 

concentrações adequadas em função do mecanismo compensatório que é desenvolvido 

pelas células β envolvendo a expansão da massa dessas células com aumento da 

secreção de insulina (WANG; JIN, 2009). A massa da célula β é regulada pelo balanço 

entre fatores de crescimento (GLP-1, IGF-1, insulina, GIP, entre outros) e eventos de 

morte celular, como apoptose e necrose (WANG; JIN, 2009; BAGGIO; DRUCKER, 

2006). 

 O fracasso do mecanismo compensatório ocorre com a incapacidade/falha na 

expansão de massa da célula β por fatores adquiridos, genéticos e na maioria das vezes, 

morte por apoptose, desencadeando o quadro de hiperglicemia (BONNER-WEIR, 

2000). Foi demonstrada uma redução em 40-60% da massa de célula β em pacientes 

com diabetes tipo 2 (BUTLER et al., 2003).   

A exposição crônica a elevadas concentrações de glicose e ácidos graxos 

saturados, pode causar disfunção da célula β e até induzir a apoptose. Esse mecanismo 

pode culminar na ativação de citocinas capazes de induzir respostas protetoras ou 

deletérias à sobrevivência da célula β (CNOP et al., 2005).  Graciano et al. (2009) não 

observou alteração na atividade da caspase 3 em ilhotas pancreáticas tratadas em curto 

tempo com palmitato . Também não verificamos alteração na expressão dessa proteína 

mediadora inicial de eventos apoptóticos em nossos animais. 

Portanto, dos 3 grupos de ratas castradas, aquelas do grupo OHL foram as únicas 

a  apresentar diminuição na sensibilidade à insulina, comprovada através da realização 

do kitt, da hiperinsulinemia e pelo cálculo do índice HOMA. Apesar do aumento na 

área das ilhotas ter ocorrido nos 3 grupos, OVX, OHL e OHLD, e mesmo não podendo 

afirmar que isso seja decorrente do aumento do número e/ou do tamanho de suas células 

beta, provavelmente o grupo OHL é o único a apresentar falha no mecanismo 

compensatório que supostamente está ocorrendo para a preservação da tolerância a 

glicose. A perda da capacidade de resposta secretória de insulina frente ao estimulo da 

glicose em 16,7 mM e o aumento de sua secreção no estado basal em já confirmam o 

comprometimento da tolerância a glicose. As ilhotas da ratas tratadas com DHEA 
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apresentaram correção na secreção de insulina, porém ainda não identificamos os 

mecanismos envolvidos. Medina et al. (2006) sugeriram que o aumento da secreção de 

insulina, verificado em ilhotas de ratos velhos tratados com DHEA, poderia ser 

decorrente da eficiência da cinética dos canais de cálcio envolvidos na exocitose dos 

grânulos de secreção de insulina. 

Nosso estudo demonstrou que a fosforilação da Akt esteve diminuída nas ilhotas 

pancreáticas das ratas OHL. Essa proteína atua como um importante mediador no 

mecanismo de expansão de massa da célula beta durante o desenvolvimento da 

resistência a insulina, e está, portanto diretamente associada ao o crescimento e a 

sobrevivência de ilhotas pancreáticas. Mizuno et al. (1999) relacionaram o aumento da 

massa da célula β e o baixo conteúdo de insulina ao reduzido grau de fosforilação da 

Akt em ilhotas de ratos diabéticos tipo 2. Jetton et al. (2005) também identificaram 

hiperplasia nas ilhotas pancreáticas e em sua células beta no mesmo modelo animal. 

Também verificamos que as ilhotas pancreáticas do grupo de animais tratados 

com DHEA apresentaram aumento do grau de fosforilação da Akt. Sugerindo, portanto, 

o papel do DHEA sobre essas vias, particularmente na regulação da homeostase da 

glicose. DHEA também corrigiu a secreção de insulina estimulada por glicose 

verificada nas ratas OHL. Bernal- Mizrachi et al. (2004)  observaram  prejuízo da 

secreção de insulina estimulada por glicose em ilhotas de animais cuja atividade da Akt 

foi diminuída, com conseqüente prejuízo na tolerância a glicose. 

 A expressão da ERK 1/ 2 não esteve alterada nos cinco grupos experimentais 

estudados. Embora sua atividade não seja necessária ao processo de secreção de 

insulina, sabe- se que a quantidade e a atividade dessas proteínas são aumentadas no 

núcleo de células β, sob diferentes concentrações de glicose, o que sugere o 

envolvimento dessas proteínas na regulação da transcrição gênica (LAWRENCE et al., 

2008) . 

Sendo assim, ratas jovens, privadas dos hormônios gonadais por ovariectomia 

bilateral, por 11 semanas, não apresentaram quaisquer prejuízos sobre a sensibilidade à 

insulina e tolerância à glicose, apesar do reduzido grau de fosforilação no resíduo serina 

473 da proteína Akt, em ilhotas. Por outro lado, quando esses animais foram expostos à 
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dieta HL, outro fator de risco a saúde, por apenas 6 semanas, houve a mesma redução 

no grau de fosforilação da Akt em ilhotas, mas acompanhado de prejuízo da 

sensibilidade periférica à insulina, hiperinsulinemia e perda da capacidade secretória 

desse hormônio frente ao estímulo da glicose, seguido de intolerância a mesma. As ratas 

suplementadas com DHEA apresentaram melhora da sensibilidade à insulina, correção 

da insulinemia e recuperação da resposta secretória das ilhotas. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Nossos dados permitem concluir que o tratamento com DHEA tem um efeito 

protetor sobre a sensibilidade à insulina e sua secreção estimulada pela glicose, sem 

alterar a evolução ponderal de ganho de peso, em ratas jovens, privadas dos hormônios 

gonadais e alimentadas com dieta hiperlipídica 
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ANEXO A - Evolução do peso corporal das ratas 

 

 

                   

           Figura A.1 - Evolução do peso corporal dos animais controle 

(SHAM, n=10), controle + DHEA (SD, n=8), 

ovariectomizado (OVX, n=10) e ovariectomizado + 

DHEA (OVX+ DHEA, n=7) ao longo de 11 

semanas. * OVX e OVX + DHEA versus SHAM e 

SHAM + DHEA. p < 0,05.  

 

 

 

             Figura A.2 - Evolução do peso corporal dos animais 

controle (SHAM, n=10), controle + dieta HL 

(SHL, n=8), ovariectomizado (OVX, n=10) + 

ovariectomizado + dieta HL (OHL ,n=7) e 

ovariectomizado + dieta HL + DHEA ao longo de 

6 semanas. *SHAM vs OHL, p<0,01; # SHAM vs 

OVX, p<0,01; $ SHL vs OHL, P<0,05; @ SHAM 

vs OHLD, P<0,01.  


