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RESUMO

ABSTRACT

Objetivo. Verificar possíveis alterações quantitativas de corpos de
neurônios, no córtex cerebral, causadas pelo uso de esteróides anabolizantes. Método. Foram utilizados trinta camundongos divididos
em 3 grupos (grupo 1 - Deca Durabolin®; grupo 2- Potenay®; grupo
3- Salina) tratados uma vez na semana e submetidos à natação três
vezes na semana, tendo o tratamento a duração total de um mês. Após
a eutanásia os encéfalos foram retirados e foram preparados segundo
técnica histológica convencional e corados com violeta cresil, através
da análise morfométrica foram buscados os dados comparativos. Resultados. Os resultados obtidos revelaram que houve uma diminuição
significativa do número de corpos de neurônios nos animais tratados
(P<0,01) quando comparados com o grupo controle, porém não foi
significativo (P>0,05) quando comparados os dois sexos. Os animais
do grupo Potenay® apresentaram 23,36 corpos de neurônios enquanto
que os animais do grupo Deca-durabolin® apresentaram 23,40 corpos
de neurônios, os valores médios de corpos de neurônios foram iguais
e inferiores aos observados para o grupo controle que foi de 31,70.
Conclusão. Concluímos que a densidade de corpos de neurônios no
córtex cerebral mostra uma diminuição significativa nos camundongos submetidos ao tratamento com esteróides anabolizantes em relação ao grupo controle.

Objective. Investigate quantitative changes in cerebral cortex neurons
bodies caused by the use of anabolic steroids. Method. Thirty mice
were used, which received treatment with steroids (group 1- Deca
Durabolin®; group 2- Potenay®; group 3- Saline) once a week and
submitted to swimming three times a week, taking total treatment
duration one month. After euthanasia, the brains were removed, fixed
and histological processed and cresyl violet was used for staining. The
slices were analyzed by light microscope and software to count the
neurons bodies. Results. The results shows that there was a significant
decrease of neurons bodies number in treated groups (P<0.01) when
compared with the control group, but was not significant (P>0.05)
when both genders were compared. In Potenay ® group, the animals
showed 23.36 neurons bodies while the animals in Deca-durabolin®
group had 23.40. The average values of neuron bodies were equal and
lower than of control group, which was 31.70. Conclusion. The neuronal bodies density in cerebral cortex decreased significantly in mice
undergoing treatment with steroids in relation to control group.
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MÉTODO
Amostra
Para verificar as possíveis alterações neuronais com
o uso de esteróides anabolizantes foram utilizados 30 camundongos, divididos em 3 grupos de 10 animais cada,
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sendo 15 machos e 15 fêmeas. Os grupos foram assim
divididos: grupo 01 contendo 05 machos e 05 fêmeas
tratados com Potenay® na dosagem de 0,5mg para cada
100gr de peso vivo; grupo 02- 05 machos e 05 fêmeas tratados com Deca-durabolin® na dosagem de 0,5mg
para cada 100gr de peso vivo e grupo 03- 05 machos e 05
fêmeas (grupo controle) tratados com solução fisiológica
(10mg/kg). Foi administrada uma dose semanal durante
4 semanas.
O projeto de pesquisa foi encaminhado à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa e ao Comitê de Ética
na Experimentação Animal – CEEA da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, registro nº 224/2009.
Após parecer favorável, iniciou-se o experimento. Este foi
realizado nos Laboratórios de Anatomia e Histologia da
Universidade Federal de Alfenas – Unifal-MG.
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INTRODUÇÃO
Os esteróides anabolizantes são um grupo de compostos naturais e sintéticos formados a partir da testosterona ou de um de seus derivados1.
A testosterona foi pela primeira vez sintetizada
em 1935 e, desde então, os andrógenos tornaram-se disponíveis para utilizações com fins terapêuticos e experimentais. Os esteróides androgênicos referem-se aos hormônios sexuais masculinos, podendo ser definidos como
qualquer substância que produz especificamente o crescimento das gônadas masculinas2.
Inicialmente, houve pouco interesse por parte dos
pesquisadores, na determinação dos efeitos de tais compostos3.
A primeira utilização dos esteróides anabolizantes
com o objetivo de melhorar o desempenho de atletas em
competição ocorreu em 1954, quando atletas russos que
fizeram uso de tais substâncias obtiveram performances
altamente satisfatórias em uma competição de levantamento de peso4.
Mesmo proibido o uso dos esteróides anabolizantes a partir de 1989, o uso de tais substâncias ainda faz
parte do meio desportivo, competitivo ou não, porque
muitos acreditam que a eles também se aplica a lei Darwiniana: somente os mais preparados fisicamente alcançam
os níveis mais altos de participação5.
Tendo em vista a semelhança estrutural e comportamental com o ser humano decidimos então trabalhar
com o camundongo6.
Por motivos como estes, e por cada vez mais jovens estarem utilizando tais substâncias para melhorarem
seu desempenho físico ou apenas por motivos estéticos,
que os esteróides anabolizantes devem ser continuamente estudados, buscando conhecer mais e mais seus riscos
e as consequências do uso indiscriminado e sem acompanhamento médico, os quais são dependentes da dose
e do tempo pelo qual são utilizadas e os seus possíveis
benefícios.

Procedimento
Os animais, seis horas após receberem as doses dos
anabolizantes esteróides7, foram submetidos à natação
por 30 minutos. Uma vez por semana os animais eram
pesados para observância da massa corporal (Tabela 1).
Após a eutanásia por inalação de éter etílico, as cabeças foram abertas e os encéfalos retirados inteiramente
para compilação dos dados, referentes aos pesos e medidas do órgão. Estes foram armazenados em recipientes de
vidro contendo formaldeído a 4% e então identificados.
Os encéfalos permaneceram imersos nesta solução
fixadora por três semanas8,9. Em cada encéfalo foram retiradas amostras homotípicas da região média do cérebro
em cortes sagitais10 para que pudéssemos avaliar as áreas
então estabelecidas para este estudo11.
Os fragmentos foram processados seguindo-se a
sequência padronizada nos procedimentos histológicos
convencionais: desidratação em álcool, diafanização em
xilol e inclusão em parafina12. Cada região foi emblocada
e cortada com espessura de 5mm em micrótomo Leica
2165 e coradas com violeta cresil para facilitar a visualização dos Corpúsculos de Nissl dos corpos de neurônios
e assim possibilitar marcar fortemente e individualmente
cada célula para posterior contagem. Para a análise quantitativa, foram selecionados cinco cortes por região, seguindo-se então a mensuração manual com auxílio de um
retículo desenhado e fixado no monitor do computador
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Tabela 1
Resumo da análise da variância para ganho de peso dos animais em gramas durante as 4 semanas de tratamento
1ª Sem

2ª Sem

3ªSem

4ªSem

p

Machos

32,0

33,6

35,2

36,4

**0,01

Fêmeas

26,4

27,6

28,8

29,8

ns

Machos

31,4

33,4

35,2

36,6

**0,01

Fêmeas

27,6

28,6

31,0

31,4

ns

Machos

31,6

32,2

33,6

34,4

ns

Fêmeas

30,6

30,8

32,0

33,0

ns

Potenay®

Deca Durabolin®

Controle

ns=não significante

para quantificação de pontos inseridos somente dentro
dos quadrantes, excluindo pontos nas linhas do retículo.
Em cada corte foram contados cinco campos distintos,
obtendo-se deles uma média; das cinco médias obteve-se
uma média final para análise estatística9,13,14.
Foram realizadas análises descritivas do número
médio de corpos de neurônios, visando estabelecer o padrão característico de cada um dos animais, bem como
foi efetuada a verificação das pressuposições comumente
utilizadas em análises de dados experimentais. As análises
descritivas foram realizadas por meio de procedimento
PROC MEANS do programa Statistical Analysis Systems.
Para avaliação dos números médios de corpos de
neurônios, segundo as diferenças sexo e tratamentos (grupos estudados) utilizou-se a análise de variância. Quando
verificado o efeito significativo (P<0,01) na análise de
variância entre os grupos comparativos para as diferentes variáveis estudadas, utilizou-se o Teste de Tukey para
discriminar as diferenças e/ou igualdades entre as médias
avaliadas.
RESULTADOS
Observou-se um ganho significante de peso nos
machos, na última semana, tratados com Potenay® (36,4
gramas de peso vivo) em relação ao grupo controle (34,4
gramas de peso vivo) e ao grupo tratado com Deca-durabolin® (31,4 gramas de peso vivo) (Tabela 1). Enquanto
que nas fêmeas o resultado obtido foi inverso ao encontrado nos machos. Com o uso de esteróides anabolizantes as fêmeas obtiveram um peso menor que as do grupo
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controle, no grupo Potenay® o peso vivo dos animais foi
de 29,8 gramas; o grupo submetido ao tratamento com
Deca-durabolin® o peso foi de 31,4 gramas já o grupo
controle o peso foi de 33 gramas.
Observa-se que a fonte de variação tratamento
(grupos tratados) foi significante (P<0,01) quando comparados entre si, porém não foi significante (P>0,01) dentro dos tratamentos avaliando sexos e também não foi
significante quando comparados os sexos (Tabela 2).
As estimativas de médias dos corpos de neurônios
em cada grupo estudado encontram-se na Tabela 3. O
grupo Potenayâ apresentou 23,36 corpos de neurônios
e o grupo Deca-durabolinâ, 23,40 corpos de neurônios
mostrando que os valores médios foi inferior aos observados para o grupo controle de 31,70 corpos de neurônios
(P<0,01). Estes valores mostram uma diminuição de 30%
na densidade média de corpos de neurônios dos animais
submetidos ao tratamento com esteróides anabolizantes.
DISCUSSÃO
Poucos foram os estudos até o presente momento da relação do uso de anabolizantes esteróides e diminuição no número de corpos de neurônios. A grande
porcentagem de trabalhos publicados está associada aos
graves efeitos colaterais psicogênicos que altas doses de
anabólicos esteróides incluindo comportamento agressivo e violento e dependência química que tais substâncias
provocam. Também são comuns em usuários de tais substâncias os transtornos psiquiátricos15-17. Estes resultados
obtidos por tais autores nos mostra que pode existir uma
Rev Neurocienc 2012;20(1):68-72

Fontes de Variação

GL

QM

F

p

TRAT

2

230.93

831.589

**0,01

SEXO

1

0.116151

0.418

ns

TRAT*SEXO

2

0.275741

0.993

ns

Erro

24

0.277696

ns=não significante; GL=grau de liberdade; QM=quadrado médio; F=fator de
variância

Tabela 3
Estimativas de médias das densidades de corpos de neurônios no córtex
cerebral dentro de cada grupo avaliado
Tratamentos

Médias

Resultados*

Potenay®

23.36

a

Deca Durabolin®

23.40

a

Controle

31.70

b

Médias seguidas por uma mesma letra, não diferem entre si ao nível de 1% de
probabilidade pelo Teste Tukey (P<0,01)

relação da maior frequência de brigas e distúrbios comportamentais entre as fêmeas tratadas, em relação ao observado no grupo controle neste recente trabalho.
O uso abusivo de esteróides anabolizantes leva a
problemas no sistema cardiovascular, reprodutor e ainda
distúrbios metabólicos18. Este trabalho nos leva também
a sugerir que tais substâncias podem levar a problemas
graves a nível tecidual e celular no córtex cerebral.
O uso de anabolizantes esteróides aumenta as
chances de morte neuronal em regiões corticais no cérebro de camundongos6. Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com a literatura consultada, mostrando uma diminuição significativa no número de corpos de
neurônios em diferentes áreas corticais em camundongos.
A influência de esteróides anabolizantes em ratas
ovariectomizadas mostrou uma diferença estatística significativa entre as ratas tratadas em relação ao grupo controle tanto no volume do núcleo neuronal como também
no número de células quantificadas, mostrando ser maior
nas ratas que foram submetidas ao processo cirúrgico e
logo após tratadas com estradiol+progesterona19. Nosso
estudo demonstrou uma diminuição no número de corpos neuronais tanto em machos como em fêmeas. Estes
Rev Neurocienc 2012;20(1):68-72

resultados apresentados pelos autores acima citados e o
presente estudo são de certa forma controversos justamente pelo tipo de hormônio e metodologia empregados
que podem mostrar resultados bem diferentes.
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Tabela 2
Resumo da análise da variância para o número médio dos corpos de neurônios avaliados

CONCLUSÃO
Portanto os resultados permitem concluir que a
densidade de corpos de neurônios no córtex cerebral diminuiu significativamente nos camundongos submetidos
ao tratamento com esteróides anabolizantes em relação
ao grupo controle, isso nos leva a sugerir que o uso inadequado e sem orientação médica de anabolizantes esteróides pode levar a degenerações nervosas e perda das
atividades cerebrais e cognitivas.
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