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EFEITOS DO EXERCICIO AERÓBIO NA MASSA ÓSSEA DO FÊMUR DE 

RATOS WISTAR MEDIDOS PELO PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES E DEXA 

1. RESUMO 

 A densidade de massa óssea foi medida por meio de dois métodos: pelo princípio de 

Arquimedes e pelo método de dupla absorção de Raios-X (DEXA). Foram utilizados 30 

animais, distribuídos em três grupos, de 10 animais por grupo: GI – Grupo Inicial, 

animais que foram sacrificados aos três meses de idade; GC – Grupo Controle, animais 

que não realizaram treinamento e foram sacrificados aos 8 meses de idade e TC – Grupo 

de treinamento de corrida, animais que realizaram treinamento em esteira e foram 

sacrificados aos 8 meses de idade. Após o sacrifício de cada animal, foi retirado o fêmur 

direito, o qual foi submetido aos dois métodos citados para medida da densidade óssea. 

No GC, como no TC, houve aumento do peso corpóreo, do peso do fêmur e do 

comprimento do fêmur em relação ao GI. Da mesma forma, observamos aumento 

significante da massa óssea do fêmur nos grupos GC e TC em relação ao GI, tanto pelo 

princípio de Arquimedes quanto pelo DEXA. Não houve, porém diferença significante 

entre os grupos GI e TC em relação aos parâmetros citados. Conclusão: Ambos os 

métodos utilizados para medida da densidade de massa óssea do fêmur, durante o 

crescimento do rato Wistar  submetido a treinamento aeróbio mostram resultados 

semelhantes: aumento da massa óssea em relação ao grupo inicial. 

2. INTRODUÇÃO 

Embora os hormônios sexuais esteróides sejam o fator mais importante para o 

amadurecimento e aumento da massa óssea do esqueleto durante a puberdade (Johnston 

et al, 1991; Chan, 1992; Koo et al, 1995; Riggs et al, 2002; Malonagas et al, 2002; Syed 

and Khosla, 2005), outros fatores tais como os genéticos, nutricionais e treinamento 

físico também influenciam na aquisição de tecido ósseo nesta fase da vida. São poucos 

os trabalhos sobre os efeitos do treinamento físico visando aumentar a massa óssea 

durante o crescimento na infância e adolescência. De acordo com  SØgaard et al, (1994) 

um regime moderado de treinamento iniciado na juventude tem um efeito positivo na 

massa óssea do fêmur e este efeito tende a ser preservado na fase madura. Turner et al 

(1999, 2001) e Kayser et al (2010) analisaram diferentes protocolos de treinamento que 

tinham o potencial para maximizar os efeitos osteogênicos do treinamento físico. Dois 

métodos utilizados para medir a densidade óssea são o princípio de Arquimedes e o 

método da absorção por duplo fóton (DEXA). Até o presente não existem trabalhos 

comparando os efeitos do treinamento aeróbio na densidade de massa óssea medida por 

estes dois métodos, em animais.  
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3. OBJETIVO  

Este trabalho visa avaliar os efeitos do treinamento de corrida por cinco meses na massa 

óssea do fêmur de ratos utilizando estes dois métodos para medida da densidade óssea 

do fêmur. Trabalhamos com ratos machos porque não sofrem interferências hormonais, 

características das fêmeas, que interferem na estrutura óssea. 

     4. METODOLOGIA 

Um total de 30 ratos Wistar machos com três meses de idade foi randomicamente 

distribuído nos seguintes grupos: grupo inicial (GI, n=10), com três meses, grupo 

controle (GC, n= 10), com oito meses e grupo de treinamento de corrida (TC, n=10) 

com oito meses e submetidos à corrida por cinco meses consecutivos. Os ratos foram 

pesados no início e no final do experimento.  

  O programa de treinamento foi  aplicado durante o período noturno.  Os animais foram 

treinados durante cinco meses. O manuseio dos animais foi submetido à Comissão de 

Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os fêmures direitos 

foram removidos e a seguir, os ossos foram pesados e congelados a -20ºC, e 

posteriormente submetidos aos testes propostos. Os animais foram sacrificados com 

uma dose letal de pentobarbital sódico (200mg/Kg de peso), injetado 

intraperitonialmente (Guarniero et al, 2003). Os ratos foram manuseados de acordo com 

os Princípios Internacionais de Pesquisa Biomédica Envolvendo Animais. As médias 

foram obtidas para cada um dos métodos utilizados e comparadas. 

Protocolo do treinamento de corrida. Aos três meses de idade, os ratos do grupo 

inicial (GI) foram sacrificados. Os do TC foram submetidos a um programa de 

treinamento em uma esteira adaptada para pequenos animais, consistindo em correr 

durante uma hora por dia, três dias por semana, durante cinco meses seguidos. O 

treinamento foi iniciado com 10 min por dia, sendo progressivamente aumentado a cada 

semana em 10min por dia, até atingir 60 min por dia. A velocidade inicial de corrida foi 

de 4 m/min a qual foi aumentada progressivamente a cada semana. Ao final de cada 

semana era feito um teste de corrida para verificar qual a velocidade máxima que o 

animal conseguia correr. Na semana seguinte os animais corriam com 70% dessa 

velocidade. Este programa foi mantido até que não houvesse mais incremento de 

velocidade no teste realizado, sendo esta mantida até o final do experimento. Os ratos 
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do grupo GC foram colocados na esteira estacionaria, por 10 minutos. Após coletado, 

cada fêmur foi limpo e submetido à medida da massa óssea pelos dois métodos, DEXA 

e pelo Princípio de Arquimedes. 

Determinação da densidade óssea pelo Principio de Arquimedes. A densidade óssea 

de cada fêmur foi obtida através da fórmula: d=P/V, sendo d, a densidade óssea, P, o 

peso e V, o volume da peça óssea. O valor foi expresso em gramas por centímetros 

cúbicos. O peso do osso foi obtido em balança eletrônica de precisão e o seu volume foi 

obtido através do uso de um pletismógrafo (Myburgh et al, 1989; Ellis, 2000),  de 

acordo com o principio de Arquimedes: um objeto ao ser imerso em um líquido desloca 

um volume de água igual ao seu próprio volume.  

Determinação da densidade óssea pelo método da dupla absorção de raios-X. A 

densidade óssea foi também medida pelo uso de densitômetro de duplo fóton (DXA- 

QDR- 2000 Plus (Hologic, Whaltman, MA, USA), acoplado a um computador equipado 

com programa próprio para medida da densidade óssea em pequenos animais (Fig. 1). 

Sua acurácia e confiabilidade são reconhecidas (Johnston et al, 1991; Chan, 1992; Koo 

et al, 1995; Kroger et al, 1992; Chen et al, 2010; Entezari et al, 2011). Foram realizadas 

seis medidas do mesmo osso em dias diferentes.  

Os dados obtidos pelos dois métodos de medida da densidade óssea foram tabulados e 

comparados estatisticamente pelo ANOVA e teste post hoc de Tukey sendo que valores 

de p < 0,05 foram considerados significantes. O programa ultilizado foi o GraphPad 

Instat. 

4. RESULTADOS 

Peso corpóreo. A figura 1 mostra os resultados obtidos para o peso corpóreo dos 

animais dos três grupos estudados. Após cinco meses, tanto no GC quanto no TC, houve 

aumento do peso corpóreo em relação ao GI (p < 0,05). Não houve diferença 

significante entre os grupos GI e TC (p > 0,05). 
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Figura 1 – Peso corpóreo dos animais dos grupos GI, GC e TC. Comparação pelo 

ANOVA e teste de Newman-Keuls (α=0,05). *Significante vs. GI. 

Peso do fêmur. A figura 2 mostra os resultados obtidos para o peso do fêmur dos 

animais dos três grupos estudados. Após cinco meses, tanto no GC quanto no TC, houve 

aumento do peso do fêmur em relação ao GI (p < 0,05). Não houve diferença 

significante entre os grupos GI e TC (p > 0,05). 

 

Figura 2- Peso do fêmur dos animais dos grupos GI, GC e TC.  Comparação pelo 

ANOVA e teste de Newman-Keuls (α=0,05). *Significante vs. GI. 

Comprimento do fêmur. Os resultados obtidos para o comprimento do fêmur dos 

animais dos três grupos estudados aparecem na figura 3. Após cinco meses, tanto no GC 

quanto no TC, houve aumento do comprimento do fêmur em relação ao GI (p < 0,05). 

Não houve diferença significante entre os grupos GI e TC (p > 0,05). 

 

Figura 3 –  Comprimento do fêmur dos animais dos grupos GI, GC e TC. Comparação 

pelo ANOVA e teste de Newman-Keuls (α=0,05). *Significante vs. GI. 

Densidade óssea medida pelo principio de Arquimedes. A figura 4 mostra os 

resultados do efeito do treinamento na densidade mineral óssea do fêmur medida pelo 

princípio de Arquimedes. Verificamos que a densidade óssea aumentou 
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significantemente dos três (0,993 ± 0,012)  aos 8 meses, tanto no GC (1,122 ± 0,021)  

quanto no TC (1,126 ± 0,018) (em ambos os casos, p < 0,05). Não houve diferença 

significante entre os grupos GC e TC (p > 0,05). 

 

Figura 4 – Densidade óssea (g/cm³)  obtida pelo princípio de Arquimedes segundo a 

idade e tipo de treinamento. Comparação pelo ANOVA e teste de Newman-Keuls 

(α=0,05). *Significante vs. GI 

Densidade óssea medida pelo DEXA. A figura 5 mostra os resultados do efeito do 

treinamento na densidade mineral óssea do fêmur medida pelo DEXA. Verificamos que, 

a densidade óssea aumentou significantemente de 0,1757 ± 0,0028  aos três meses  para 

0,2223 ± 0,0036, no GC, e  para 0,2365 ± 0,0021 no  grupo TC aos 8 meses (em ambos 

os casos, p < 0,05). 

 

Figura 5 – Densidade óssea obtida  pelo DEXA (g/cm²) segundo a idade e tipo de 

treinamento. Comparação pelo ANOVA e teste de Newman-Keuls (α=0,05).  

DISCUSSÃO 

O treinamento físico é um fator primordial na aquisição e manutenção da massa óssea 

(Cadore et al, 2005).  Não se conhece, porém qual é a intensidade, a freqüência e o tipo 

de treinamento, para a prevenção e o tratamento da osteoporose. Neste trabalho 
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avaliamos a influencia do treinamento aeróbio na massa óssea do rato utilizando os 

métodos DEXA e princípio de Arquimedes. Os animais foram observados a partir de 

três meses, no final da fase de maturação sendo considerados jovens (Águila et al, 1998; 

Andrade et al, 2012). O primeiro grupo de animais foi sacrificado quando jovem e 

serviu como controle para saber qual o impacto do treinamento aeróbio nesse grupo. O 

peso corpóreo dos animais foi menor aos três meses de idade em relação aos outros 

grupos. O peso dos animais dos grupos com oito meses eram relativamente semelhantes 

e conseqüentemente constituíam um grupo homogêneo para as comparações e medidas. 

Da mesma forma o peso ósseo foi diferente no grupo inicial em relação aos demais. O 

comprimento ósseo, também foi menor no grupo de três meses em relação aos demais 

grupos. A densidade óssea foi medida pelo Princípio de Arquimedes e por densitometria 

por duplo fóton. Através do Princípio de Arquimedes constatou-se diferença 

significante do grupo de três meses em relação aos demais. O grupo treinado com 

corrida não diferiu em relação ao grupo não treinado da mesma idade.  

Kannus et al (1994) treinaram os animais em esteira por tempo menor (8 semanas) mas 

com cargas progressivamente maiores e observaram ganho significativo de massa óssea 

no grupo treinado. Mosekilde et al (1994) também encontraram aumento da massa óssea 

em grupos de treinamento em esteira por 4 a 10 meses, progressivo com o tempo de 

treinamento. A massa dos fêmures em ratas treinadas foi superior em relação ao grupo 

controle (Tenório, 2005). Entretanto, Bourrin et al (1994) não encontraram, em ratos 

jovens, aumento da massa óssea com o treinamento. Porém estes autores trabalharam 

com treinamento extenuante em esteira (105 minutos/dia, com 10º de inclinação) por 11 

semanas, demonstrando que o exercício exagerado não traz beneficio para o osso. 

Verificamos que com ou sem treinamento no animal normal os valores densitométricos 

foram maiores aos oito meses, equivalente ao observado no homem. O treinamento 

pode aumentar a massa óssea mas seu principal papel é prevenir a perda de massa óssea 

(que poderia levar a osteoporose) que ocorre com a inatividade (NIH Consensus 2001).  

Vários trabalhos têm demonstrado a eficiência do treinamento físico para o incremento 

da massa óssea em humanos e prevenção da osteoporose. (Krolner et al, 1983; White et 

al, 1984; Block et al, 1986; Chow et al, 1986; Pocok et al, 1989; Zazula e Pereira 

(2003); Navega (2006); Santos e Borges (2010). Assim, por exemplo, Mosekilde 

(1995), Cadore et al (2005) e Guimarães et al (2006) mostraram a importância do 

treinamento físico para a manutenção da massa óssea, recomendando exercícios de 
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maior impacto. A importância do presente trabalho foi criar um modelo que simula os 

achados de melhora da massa óssea sob treinamento aeróbio, com a vantagem de 

demonstrar tanto o Princípio de Arquimedes como o DEXA mostraram resultados 

semelhantes.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O treinamento físico representa uma estratégia ímpar para incrementar o pico de massa 

óssea, prevenir a perda esperada pelo envelhecimento, e finalmente, potencializar o 

efeito das várias modalidades medicamentosas. Os resultados mostram que tanto o 

Princípio de Arquimedes como o DEXA fornecem valores semelhantes para a medida 

da massa óssea do fêmur em pequenos animais submetidos ao treinamento físico 

aeróbio. 

FONTES CONSULTADAS 

Águila MB, Mandarim-de-Lacerda CA, Apfel MIR.  Estereologia do Miocárdio de 

Ratos Jovens e Idosos. Arq Bras Cardiol. 70 (2), 105-109, 1998. 

Andrade FM,  Judice LF, Cardoso GP, Cisne R, Ramos CF, Babinski MA; Desnutrição 

materna durante a lactação em ratos Wistar: efeitos sobre as fibras elásticas da matriz 

extracelular na traqueia dos filhotes J Bras Pneumol 2012, 38 (5): 588-594   

Bourrin S, Palle S, Pupier R, Vico L, Alexandre  C. Effect of physical training on bone 

adaptation in three zones of the rat tibia. J. Bone Miner. Res. 1995, 10: 1745-1752. 

Cadore EL; Brentano MA; Martins Kruel LF. Efeitos da atividade física na densidade 

mineral óssea e na remodelação do tecido ósseo Rev Bras Med Esporte  2005, 11 (6): 

373-379   

Chan GM Performance of dual energy x-ray absorptiometry in evaluating bone, lean 

body mass, and fat in pediatric subjects. J Bone Miner Res 1992; 7:369-374  

Elberg J, McDuffie JR, Sebring NG, Salaita C, Keil M, Robotham D, Reynolds JC, 

Yanovski JA. Comparison of methods to assess change in children’s body composition. 

Am J Clin Nutr 2004; 80:64–69.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elberg%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McDuffie%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sebring%20NG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salaita%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Keil%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Robotham%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reynolds%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yanovski%20JA%22%5BAuthor%5D


8 
 

 

Ellis, K J. Human Body Composition: In Vivo Methods Physiol Rev January 2000 80 

(2) 649-680 

Entezari V, Basto PA, Vartanians V, Zurakowski D, Snyder BD, Nazarian A. Non-

invasive assessment of failure torque in rat bones with simulated lytic lesions using 

computed tomography based structural rigidity analysis. J Biomech. 2011 Feb 

3;44(3):552-6. 

Gomes CRG, Guimarães LA. Importância da atividade física na prevenção da perda de 

massa óssea e na osteoporose. Arq Mudi. 2006;10(1):11-6. 

Iwamoto, J., Shimamura, C., Takeda, T., Abe, H., Ichimura, S., Sato, Y., and Toyama, 

Y. Effects of treadmill exercise on bone mass, bone metabolism, and calciotropic 

hormones in young growing rats. J. Bone Miner. Metab. 2004. 22: 26-31. 

 Iwamoto, J., Yeh, J.K., and Aloia, J.F. Differential effect of treadmill exercise on three 

cancellous bone sites in the young growing rat. Bone 1999, 24: 163-169. 

Johnston CC, Slemenda CW, Melton LJ Clinical use of bone densitometry. N Engl J 

Med 1991; 18:1105-1109  

Kannus, P., Sievanen, H., Jarvinen, T.L., Jarvinen, M., Kvist, M., Oja, P., Vuori, I., and 

Jozsa, L. Effects of free mobilization and low- to high-intensity treadmill running on the 

immobilization-induced bone loss in rats. J. Bone Miner. Res 1994, 9: 1613-1619. 

Koo WW, Walter J, Bush AJ Technical consideration of dual energy x-ray 

absorptiometry-based bone mineral measurement for pediatric studies. J Bone Miner 

Res 1995; 10:1998-2004  

Kroger H, Kotaniemi A, Vainio P, Alhava E Bone densitometry of the spine and femur 

in children by dual energy x-ray absorptiometry. Bone Miner 1992; 17:75-78 

Manolagas SC, Kousteni S, Jilka RL. Sex Steroids and Bone Recent. Progress in 

Hormone Research 2002, 57:385-409  

Michael j. Keenan,  maren hegsted,  karen l. Jones,  james p. Delany,  james c. Kime,  

louis e. Melancon,  richard t. Tulley,  and  kelly d. Hong - comparison of bone density 

http://physrev.physiology.org/search?author1=Kenneth+J.+Ellis&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Entezari%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Basto%20PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vartanians%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zurakowski%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Snyder%20BD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nazarian%20A%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Biomech.');


9 
 

 

measurement techniques: dxa and archimedes’ principle. Journal of bone and mineral 

research. 1997, 12 ( 11):1903-1907. 

Miller, R A,  Nadon N L. Principles of Animal Use for Gerontological Research J 

Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000, 55 (3): B117-B123. 

Mosekilde, L., Danielsen, C.C., Sogaard, C.H., and Thorling, E. The effect of long-term 

exercise on vertebral and femoral bone mass, dimensions, and strength - assessed in a 

rat model. Bone 1994, 15: 293-301. 

Nagy TR, Prince CW, Li J.  Validation of peripheral dual-energy X-ray absorptiometry 

for the measurement of bone mineral in intact and excised long bones of rats. J Bone 

Miner Res. 2001, 16(9):1682-7. 

Navega MT. A influência de um programa de atividade física na qualidade de vida de 

mulheres com Osteoporose. Fisiot. Mov. 2006 19 (4)  

NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and 

Therapy. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA. 2001, 14;285(6):785-

95. 

Newhall KM, Rodnick KJ, van der Meulen MC, Carter DR,Marcus R. Effects of 

voluntary exercise on bone mineral content in rats. J Bone Miner Res 1991, 6:289–296. 

Parisi Júnior
 
PD, Chahade WH. Risk factors associated to osteoporosis in Brazilian 

women from São José do Rio Pardo, São Paulo. Rev. Bras. Reumatol. 2007, 47 (1): 16-

24  

Radominski SC; Pinto-Neto AM; Marinho RM; Costa-Paiva LHS; Pereira F° AS; 

Urbanetz AA; Ferrari AEM; Baracat EC. Osteoporose em mulheres na pós-menopausa. 

Rev. Bras. Reumatol. 2004, 44 (6): 426-434 

Riggs BL, Khosla S, Melton LJ . Sex steroids and the construction and conservation of 

the adult skeleton. Endocr Rev. 2002; 23(3):279-302. Review. 

 Santos
 
ML, Borges GF. Physical exercise in the treatment and prevention of elderly 

with osteoporosis: a systematic review. Fisioter. Mov. (Impr.)  2010, 23 (2): 289-99 

http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Richard+A.+Miller&sortspec=date&submit=Submit
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Nancy+L.+Nadon&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nagy%20TR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prince%20CW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11547838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11547838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11547838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=NIH%20Consensus%20Development%20Panel%20on%20Osteoporosis%20Prevention%2C%20Diagnosis%2C%20and%20Therapy%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=NIH%20Consensus%20Development%20Panel%20on%20Osteoporosis%20Prevention%2C%20Diagnosis%2C%20and%20Therapy%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11176917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12050121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12050121


10 
 

 

Sievanen H, Kannus P, Jarvinen M. Precision of measurement by dual-energy 

absorptiometry of bone mineral density and content in rat hindlimb in vitro. J Bone 

Miner Res, 1994, 9:473–478. 

Syed F, Khosla S.Mechanisms of sex steroid effects on bone. Biochem Biophys Res 

Commun. 2005 Mar 18;328(3):688-96. 

Tenório
 
AS, Alves

 
SB, Bezerra

 
AL, Souza

 
GML, Catanho

 
MTJA, Tashiro

 
T, Galindo

 

LCM, Moraes SRA. Effect of physical training on the bone tissue and the calcium 

serum concentration in ovariectomized mice. Acta Cir. Bras. 2005
 
,20 (4): 280-283 

 

Turner, A S - Animal models of osteoporosis - necessity and limitations. European cells 

and materials, 2001, 1:66 – 81 

Tuukkanen, J., Peng, Z., and Vaananen, H.K. 1994. Effect of running exercise on the 

bone loss induced by orchidectomy in the rat. Calcif. Tissue Int. 55: 33-37. 

Witzke, K A.; Snow, C M. Effects of plyometric jump training on bone mass in 

adolescent girls. Medicine & Science in Sports & Exercise:  2000,  32 ( 6): 1051-1057 

Yeh, JK, Liu, CC, and Aloia, JF. Effects of exercise and immobilization on bone 

formation and resorption in young rats. Am. J. Physiol. 1993. 264: E182-E189. 

Zazula FC, Pereira MAS. Fisiopatologia da Osteoporose e o exercício físico como 

medida preventiva. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, 2003, 7(3): 269-275 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Syed%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Khosla%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Syed%20and%20Khosla%2C%202005%20sex%20steroids
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Syed%20and%20Khosla%2C%202005%20sex%20steroids
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Syed%20and%20Khosla%2C%202005%20sex%20steroids

