UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU

KELLEN CRISTINA DA SILVA GASQUE

O papel do flúor sobre linhagens de células osteoblásticas de camundongos com
densidades ósseas distintas: estudo em MC3T3-E1, C3H/HeJ e C57BL/6J

BAURU
2012

KELLEN CRISTINA DA SILVA GASQUE

O papel do flúor sobre linhagens de células osteoblásticas de camundongos com
densidades ósseas distintas: estudo em MC3T3-E1, C3H/HeJ e C57BL/6J

Tese apresentada à Faculdade de Odontologia de
Bauru da Universidade de São Paulo para a
obtenção do Título de Doutor em Ciências
Odontológicas Aplicadas, sub-área Biologia Oral

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Cardoso de Oliveira
(VERSÃO CORRIGIDA)

BAURU
2012

Gasque, Kellen Cristina da Silva
G214p
O papel do flúor sobre linhagens de células
osteoblásticas de camundongos com densidades ósseas
distintas: estudo em MC3T3E1,C3H/HeJ e C57BL/6J
160páginas; 32 cm
Tese (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de
Universidade de São Paulo

Bauru.

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Cardoso de Oliveira

Nota: A versão original desta tese encontra-se disponível no Serviço de Biblioteca e
Documentação da Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB/USP.

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos,
a reprodução total e parcial desta dissertação/tese, por
processos fotocopiadores e outros meios eletrônicos.

Assinatura:
Data: 21 de janeiro de 2013

Comitê de Ética em Pesquisas com Animais da FOB-USP
Protocolos números 017/2009 e 03/2012

DEDICATÓRIA

A Deus,

Pela maravilha e harmonia da criação. Pela sua onisciência e onipresença, que
nunca nos desampara e nos proporciona os melhores caminhos, mesmo que não
compreendamos a princípio. Pela sua infinita misericórdia e justiça. Pelo seu Amor.

Aos Mentores Espirituais,

Muito obrigada por me intuírem coisas boas, por me mostrarem o caminho certo
e por me ampararem nos momentos difíceis. Por me intuírem tantas coisas boas e me
ajudarem nessa trajetória espiritual tão maravilhosa. Vocês são um consolo para mim.

DEDICATÓRIA

À minha querida mãe Arlene,

por ter me mostrado o caminho reto e do bem. Por me mostrar os valores morais
e éticos essenciais. Pelo amor devotado.

À minha querida avó Apparecida Cardoso,

por todo amor e dedicação e por estar sempre ao meu lado, incondicionalmente.
Jamais encontrei alguém mais sábio e bondoso nesse

mundo.

Ao meu irmão Junior,

Pelo apoio em todos os momentos, por me tornar uma pessoa melhor
sempre. Pelo seu Amor.

Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela,
mas há também aqueles que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol.
Pablo Picasso.

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

Ao Professor Rodrigo Cardoso de Oliveira,

Pela orientação desse trabalho e durante todo o doutorado. Obrigada por
permitir que eu pudesse me desenvolver sobremaneira, tanto profissionalmente
quanto pessoalmente.

À Professora Marília Afonso Rabelo Buzalaf,

Por toda a ajuda nos momentos difíceis e por ser um exemplo de
dedicação ao trabalho. Pelos muitos conselhos pessoais e profissionais.

À Professora Ana Carolina Magalhães,

Por ter me dado apoio no momento mais complicado de meu doutorado.
Pela amizade e compreensão. Por ter me ensinado uma forma muito interessante
de ensinar e orientar, que pretendo utilizar como modelo quando tiver que orientar
outros alunos ou funcionários a conduzir pesquisas científicas.

Felicidade!
É inútil buscá-la
em qualquer outro lugar que não seja
no calor das relações humanas...
Só um bom amigo
pode levar-nos pela mão e nos libertar.

Saint Exupèry

AGRADECIMENTO ESPECIAL

À querida Professora Camila Perez Buzalaf ,

Obrigada por toda ajuda profissional e pessoal durante todo o doutorado. Foi
uma honra ter trabalhado com você e ter podido aprender muito, não somente de
Biologia Óssea e Cultura de Células, mas principalmente sobre dedicação, persistência
e humildade. Com você aprendi que podemos ensinar, ajudar e aprender, sempre de
maneira doce e educada. Você nunca precisou exigir respeito, pois sua conduta nos
leva a respeitá-la desde a primeira conversa. Você é um exemplo de ser humano e de
profissional. Seu sucesso já é realidade, mas tenho certeza de que Deus tem MUITO
mais guardado pra você.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Heitor Marques Honório, pelo carinho e solidariedade com que
demonstrou ao realizar a Análise Estatística desse trabalho.

à FAPESP, pela bolsa (2009/07289-0) e auxílios (2010/14984-4 e 2010/18934-1)
indispensáveis ao desenvolvimento desse projeto.

ao CIP (Centro Integrado de Pesquisa), por formarem uma equipe coesa, competente
e sempre disposta a ajudar. Por propiciarem um ambiente harmônico e profissional.

ao Biotério da FOB-USP, e todos os seus funcionários por todo cuidado, atenção e
carinho dedicados ao meu Projeto e aos filhotes.

À Central de Esterilização da FOB-USP, por terem cuidado de todo o material dessa
pesquisa com muito carinho e cuidado.

À especialista de laboratório e amiga Aline de Lima Leite, pela dedicação e cuidado
com o Laboratório de Bioquímica Obrigada pela amizade, sobretudo nos momentos
mais difíceis dessa etapa.

Eu poderia suportar, embora não sem dor,
que tivessem morrido todos os meus amores,
mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos!
Vinícus de Morais

AGRADECIMENTOS

Ao querido Professor Gustavo P. Garlet por ser um exemplo de docente e
pesquisador. Por ser um líder que leva o aluno a pensar, raciocinar e criticar. Levo
comigo as experiências vividas.

Á amiga Melissa Thiemi Kato pela amizade verdadeira e pela sinceridade. Por ser um
exemplo de conduta ética e moral. Simplesmente por saber que você está aí sempre.

Aos amigos Luís Tarcísio Bannwart Filho e Celso Garcia por torcerem e me
incentivaem sempre. A amizade de vocês é um tesouro pra mim. Seus diversos
conselhos me foram muito valiosos!

Às queridíssimas Senda Charone, Cristiane Baldini, Heloísa Aparecida Pereira,
Cínthia Maria Souza e Silva pela amizade e por compartilharmos alegrias, tristezas,
disciplinas, bebês, maridos, ex-namorados e superarmos e aproveitarmos tudo sempre
juntas.

Aos queridos Juliano Pelim Pessan, Flavia Mauad Levy e Flávia Zaidan pela
amizade e carinho e por todas as gargalhadas que tornaram minha vida mais leve (pelo
menos a vida).

Aos queridos Rafaela Alves da Silva Alavarce, Marcelo Milanda Ribeiro Lopes,
Renato Murback, Marcia Zardin Graeff, dona Neusa Caetano e professor Vinicius
Carvalho Porto por propiciarem um ambiente de trabalho harmônico e organizado,
pelo carinho nos momentos complicados e por compartilharmos tantas alegrias. Com
certeza, sentirei saudades.

Aos amigos Ana Sílvia Oliveira, Luciana Quintino da Silva, Renata Grangel e
Geraldo Rodrigues pela amizade e incentivo. Por serem alguém em quem sempre
pude confiar.

À Mariana Santesso Rodrigues, pela amizade sincera e desinteressada e por ser um
exemplo de humildade e dedicação. Aprendi muito nesses meses que trabalhamos
juntas.

Aos alunos de Iniciação científica, Luana Poloni Al-Ahaj, Laís Pieroni, Camila
Slompo, Ana Flávia Soares, Thamara Frascarelli, Luiz Leonardo Saldanha, Felícia
Miranda, Erica Priscila Fernandes e Luiz Felipe Rodrigues Carrara pela troca de
experiências pessoais e por me tornarem uma pessoa melhor profissionalmente.

Às queridas caroletes Priscila M.A. Salomão e Livia Comar pela amizade e troca de
experiências e por tantas horas divertidas que passamos juntas.

Ao querido Luiz Carlos da Silva, técnico do Bioterio da FOB-USP, pelo carinho, pela
prontidão, por tornar a tarefa com os filhotes muito mais tranquila.

Aos queridos técnicos Thelma Lopes da Silva, Ovídio dos Santos e Larissa Grizzo
por todo o carinho e por facilitarem nosso trabalho no laboratório central da Bioquímica.
Por encontrarem alternativas para nossos problemas cotidianos e pelas palavras de
estímulo e incentivo. Pelo suporte.

Aos queridos amigos da Patologia, Heliton Lima, Karen Pinke, Magda Paula Pereira
do Nascimento e Ana Regina Casaroto, pelo convívio diário harmônico, sério e ao
mesmo tempo divertido. Sentirei falta das jornadas triplas, do feriados e dos finais de
semana que vocês ajudavam a ficarem mais leves.

Aos queridos Bruno Zarela, Lucas Fedameda, Milene Fernandes e Aline Lima
Leite, Maria Cecília Freitas, Flávia Iano e Renato Martins pela companhia e pela
amizade. A assiduidade de vocês ao trabalho é um exemplo a todos nós.

À professora Carla Damante pela troca de experiências, por me ajudar nos
procedimentos com cultura de células. Por todo cuidado.

As queridas Alessandra Cury Machado, Flavia Amadeu, Adriana Arruda Matos e
Camila Roque por tantas trocas de experiência de vida e profissional. Pelo carinho e
amizade.

EPÍGRAFE

“Todo sopro que apaga uma chama,
reascende o que for pra ficar”
O Teatro Mágico

RESUMO
Sabe-se que o flúor causa alterações químicas e celulares no osso, dependendo da
dosagem e do tempo de exposição a esse elemento. Já foi demonstrado que
alterações clínicas importantes, como a osteoporose, osteopetrose e esclerose óssea,
podem ser geradas pela ingestão de flúor. Sabe-se que o flúor pode guiar os
osteoblastos ao crescimento, sob doses e tempos de exposição específicos. A
sensibilidade dos tecidos mineralizados ao fluoreto responde a mecanismos genéticos
inerentes a cada população. Dentro de uma mesma espécie, diferentes linhagens
apresentam um comportamento distinto frente a esse fármaco. Durante várias décadas,
os estudos com fluoretos resumiram-se ao fluoreto de sódio, amplamente utilizado na
prevenção das cáries dentárias. Recentemente, outras fontes de fluoretos como TiF 4 e
SnF2 têm sido buscadas, com intuito de potencializar as vantagens desse elemento.
Porém não existem estudos ainda sobre o efeito do AlF3 sobre o tecido ósseo até a
presente data. Desse modo, achamos oportuno investigar seu papel, quando
administrado a células ósseas e para tal, investigamos a viabilidade e padrão de
atividade das fosfatases desse sal (AlF3) quando administrado às células da linhagem
pré-osteblástica MC3T3, em comparação ao NaF. Além disso, sabendo que diferentes
células apresentam comportamento distinto ao tratamento com fluoretos, estudamos o
papel do NaF quando administrado a duas linhagens celulares de camundongos com
densidades ósseas distintas e com diferentes susceptibilidades ao fluoreto: C3H/HeJ e
C57BL/6J (C3H e C57, alta e baixa densidades ósseas, respectivamente). As células
também foram avaliadas quanto à viabilidade celular e ao perfil das fosfatases. Todos
os resultados foram submetidos à Análise de Variância a três critérios e nos permitiu
identificar que entre os sais de fluoreto, apenas o NaF promoveu alterações na
viabilidade celular das células MC3T3. O AlF3 não exerceu influência na atividade da
fosfatase alcalina quando consideramos as células pré-osteoblásticas, no entanto, o
efeito desse fluoreto sobre a atividade das fosfatases ácidas totais e ácida resistente ao
tartarato ocorre de modo dicotômico. Quando consideramos uma população celular
heterogênea, coletada de calvária, como foi o caso das linhagens C3H e C57,
verificamos que o NaF interferiu tanto sobre a proliferação, quanto a atividade das
fosfatases de modo bastante distinto para ambas linhagens celulares. Assim
concluimos que o NaF é capaz de exercer efeitos mais diversificados em diferentes
tipos celulares, alterando viabilidade celular e atividade de enzimas; em contrapartida,
o AlF3 produz efeitos mais especifícos e delimitados em pré-osteoblastos.

Palavras-chave: fluoretos – C57BL/6J – C3H/HeJ – MC3T3-E1 – viabilidade –
fosfatases

The role of fluoride on different osteoblastic cell line from different mice
strains with distinct bone density: Study on MC3T3-E1, C3H/HeJ and
C57BL/6J

ABSTRACT

It is well known that fluoride causes chemical and cellular alteration on bone tissue,
depending on the dosage and time of exposure to this element. Several studies have
been conducted to show that some bone diseases, such as osteoporosis, osteopetrosis
and esclerosis, can occur as a consequence of the excessive fluoride uptake. Fluoride
can lead osteoblast to proliferate, under certain conditions as time and dosage. The
same way, excessive dosages of fluoride can alter protein activity in osteoblasts, by
changing the expression of retated genes. Sensitivity of mineralized tissues to fluoride
depends on a genetic background inherent to each population. Within the same specie,
different lineages present distint behavior to the ingestion of this íon. Over several
decades, many researches focused on the study of NaF as the only source of fluoride,
once it is wide spread used to the prevention of dental caries. More recently, different
sources of fluoride have been assessed, like TiF4 e SnF2, with the main aim to enhance
biochemical and physical benefits of this element. Despite of this, none of these
formulations have been tested to evaluate their effect on the bone tissue. Thus, we
believe it is advisable to investigate viability and phosphatases activities of preosteoblast MC3T3 cells treated with Aluminium fluoride, compared to NaF treatments.
Besides this, facing the knowledge that different cell lines have distinct behavior when
treated with fluoride, we used two inbred strains of mice with distint mineral bone
densities, C3H/HeJ (C3H, high bone density) and C57BL/6J (C57, low bone density), to
assess the viability and phosphatases activities after the treatment with NaF. Overall
results were tested by 3 way- Anova. AlF3 did not exibit influence over on alkaline
phosphatase when pre-osteoblast cells are considered, but the effect of this fluoride salt
on the activity of total and tartarate resistant acid phosphatases ocurrs on a dicotomic
way. When we consider a mixed cell population, collected from calvária as for the C3H
and C57 assays, NaF did interfered as with the proliferation rate as phosphatase

activities on a very distinct fashion between the two lineages. Thus, it is possible to
conclude that NaF is able to exert variable effects in different cell types and enzyme
activities; on the other hand, AlF3 effects are more specific and surrounded in preosteblastic cells.
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1 INTRODUÇÃO

Os osteoblastos são células depositoras de matriz óssea, cuja diferenciação
resulta de uma sucessão de eventos de diferenciação a partir das células tronco
mesenquimais até sua maturação, quando produzem e secretam os componentes
estruturais dessa matriz óssea (por exemplo, colágeno tipo I) e liberam minerais,
fatores de crescimento e enzimas (YIN e LI, 2006; DUCY et al., 2000),
indispensáveis para a maturação e manutenção do tecido.
Após a deposição da matriz óssea pelos osteoblastos, ocorre a sua
mineralização, como resultado da formação, desenvolvimento, remodelação ou
reparação do tecido ósseo. Ou seja, esses eventos orquestrados ocorrem tanto
fisiológicamente durante a formação e remodelação ósseas normais, quanto
patologicamente em decorrência de traumas e doenças.
As vesículas de matriz liberadas pelos osteoblastos durante a mineralização
são enriquecidas com diversas enzimas responsáveis pela maturação do cristal
que foi formado dentro da célula e exportado dentro dessas vesículas.
Dentre essas enzimas, podemos citar uma enorme família que são as
fosfatases. Possuem o papel de hidrolases que utilizam como substratos
fosfomonoésteres, como as fontes de fosfato encontradas no tecido ósseo. Estas
enzimas são divididas em 3 grupos principais: fosfatases alcalinas, fosfatases
ácidas e proteínas fosfatases. As fosfatases ácidas apresentam um pH ótimo para
catálise em torno de 5,0. Contrastando com as fosfatases ácidas, as alcalinas
apresentam um pH ótimo para catálise em torno de 9,0 (AOYAMA et al., 2003).
O mecanismo de ação das fosfatases alcalinas no tecido ósseo ainda não
foi totalmente elucidado, mas sabe-se que ela atua tanto diminuindo a
concentração local de fosfato inorgânico, um promotor da mineralização, quanto
diminuindo a concentração extracelular de pirofosfato, um inibidor da formação
mineral. Está localizada ancorada à membrana plasmática na sua face externa e
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na membrana das vesículas de matriz, através do glicofosfatidilinositol (GOLUB e
BOESZE-BATTAGLIA, 2007).
Ainda existe muito mistério e controvérsia sobre o papel das fosfatases
ácidas, embora níveis de Fosfatase ácida resistente ao tartarato detectados no
sangue estejam associados com reabsorção óssea patológica. Em humanos, as
fosfatases ácidas são encontradas em níveis baixos quando em situações
normais, mas podem ser usadas como marcadores de determinadas doenças
(Figura 1).

Importância clínica das fosfatases ácidas humanas
Fosfatase ácida
Lisossomal (LAP)
Prostática (PAP)
Eritrocítica (EAP)
Macrofágica (MAP)
Osteoclástica (OCAP)

Importância clínica e laboratorial
Deficiência de LAP: desordem autossômica recessiva afetando o
metabolismo
Marcador sorológico de cancer de prostate Marcador no semen usado em
medicina legal para os casos de abuso sexual
Susceptibilidade aumentada aos distúrbios de desenvolvimento
Teste de Paternidade
Doença de Gaucher: um erro de nascimento afetando o metabolismo de
lipídios
Metástase óssea
Absorção óssea

Características das fosfatases ácidas humanas
Fosfatase
ácida
humana
Lisossomal
(LAP)

Tecido/células
de origem

M
(kDa)

cromossomo

Homologia
de
aminoácidos
50% PAP

Resistência
ao
tartarato
-

Resistência
ao fluoreto

11

Sequência
de
aminoácidos
423

Maioria das
células

100

Prostática
(PAP)

Próstata,
cérebro, rins,
fígado e
plaquetas

100

3

345

50%LAP

-

+

Eritrocítica
(EAP)

Eritrócitos e
vários outros
tipos

18

2

157

Não
conhecida
ainda

+

+

Macrofágica
(MAP)

Macrófagos do
fígado, rins e
pulmão

37

19

325

Alta com
OCAP

+

+

+
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Osteoclástica
(OCAP)

osso

37

19

325

Alta com
MAP

+

-

M: massa molecular

Figura 1. Importância clinica e características das fosfatases ácidas humanas. Traduzida
de BULL et al., 2002.
O interesse em se analisar o papel do Flúor sobre o tecido ósseo, remonta

há diversas décadas e a busca pela compreensão do papel do Flúor sobre o
processo da mineralização óssea é incessante (FERNANDES et al., 2012;
BUZALAF e WITHFORD, 2011; EVERETT et al., 2010; MOUSNY et al., 2008; QU
et al., 2008; MOUNSY et al., 2006; QU e WEI, 2006; BUZALAF ET AL., 2004;
RODAN ET AL., 2000; PROFFITT E ACKERMAN, 1964). Sabe-se que o flúor
pode guiar os osteoblastos ao crescimento, sob doses e tempos de exposição
específicos (STRUNECKA ET AL., 2007; FARLEY ET AL., 1983). Estudos já
demonstraram que uma dose excessiva de flúor poderia afetar a síntese protéica
nos osteoblastos, modificando a expressão dos genes relacionados (XU ET AL.,
2008; QU E WEI, 2006). Ainda existe controvérsia na literatura com relação ao
papel do flúor, pois nem sempre os trabalhos podem ser comparados. Diferenças
no tempo de exposição, na dose e principalmente na origem do tecido exposto ao
fluoreto leva a resultados distintos, dificultando a comparação entre as pesquisas.
Durante várias décadas, os estudos com fluoretos resumiram-se ao fluoreto
de sódio, amplamente utilizado na prevenção das cáries dentárias (PESSAN ET
AL., 2011B; BUZALAF E LEVI, 2011), embora outras fontes estivessem
disponíveis. Recentemente, outras fontes de fluoretos como TiF4 e SnF2 têm sido
buscadas, com intuito de se aproveitar ao máximo as vantagens bioquímicas e
físicas desse elemento (COMAR ET AL., 2012; HE ET AL., 2012; WAHENGBAM
ET AL., 2011; FALLER ET AL., 2010).
Porém não existem estudos ainda sobre o efeito do fluoreto de alumínio
sobre o tecido ósseo até a presente data. Os estudos com fluoreto de alumínio até
o presente momento buscam avaliar o efeito do aluminio sobre outros tecidos nãoósseos (VARNER ET AL, 1998; VARNER ET AL., 1994; OKTE ET AL., 2012).
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Assim, procuramos investigar uma nova fonte de flúor, o AlF3 quando
admininstrado a uma linhagem de células pré-osteblásticas com relação à
produção de matriz e viabilidade celular. Além disso, buscamos verificar se o
fluoreto de sódio poderia interferir de modo distinto sobre a viabilidade e perfil de
fosfatases de células osteoablásticas de linhagens de camundongos cujas
densidades ósseas são diferentes entre si.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2. 1 Tecido Ósseo

A formação do tecido ósseo esquelético envolve a síntese de uma matriz
extracelular orgânica e proteínas características do fenótipo ósseo que ocorre
durante a diferenciação osteoblástica em etapas (RODA E NODA, 1991). A
mineralização da matriz orgânica é regulada por uma combinação de eventos
celulares incluindo a formação de vesículas de matriz, a síntese de moléculas de
matriz e a regulação do balanço iônico, sendo esse processo sensível às
mudanças no conteúdo extracelular de Ca+2, Pi (fosfato inorgânico) e de outros
fosfatos inorgânicos como AMP (monofosfato de adenosina, do inglês adenosine
monophosphate), ATP (trifosfato de adenosina, do inglês adenosine triphosphate)
e βGP (beta-glicerol-fosfato, do inglês beta-glycero-phosphate) (Anderson e
Morris, 1993).
Em muitas células da linhagem osteoblástica, como pré-osteoblastos e
osteoblastos, e da linhagem condroblástica, como condrócitos cultivadas in vitro, a
indução da mineralização exige a adição de βGP ao meio de cultura (ECAROTCHARRIER ET AL., 1983; NEFUSSI ET AL., 1985; BELLOWS ET AL., 1986;
ARONOW ET AL., 1990; ZIMMERMANN ET AL., 1992). Quando na ausência de
βGP, a mineralização pode ser mantida se o meio de cultura estiver rico em Pi
(ARONOW ET AL., 1990; WHITSON ET AL., 1992) ou quando o osso
mineralizado já esteja presente (GRONOWICZ et al., 1989). O βGP acelara a taxa
e extensão da mineralização da matriz extracellular (Gerstenfeld et al., 1987; Stein
e Lian,1993), além de um substrato comum para a fosfatase alcalina. Seu efeito
sobre o metabolismo está intimamente relacionado aos altos níveis de fosfatase
alcalina. βGP assim como Pi mostraram modular a atividade da fosfatase alcalina
celular (LEE ET AL., 1992; ARONOW ET AL., 1990; FARLEY ET AL., 1994) cujo
aumento expressa a modificação celular para um estado mais diferenciado (STEIN
E LIAN, 1993).
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Em cultura, a presença de βGP mostra a expressão de marcadores do
fenótipo osteoblástico como fosfatase alcalina, osteocalcina e colágeno tipo I e
ocorre a formação de matriz mineralizante, com uma sequência de eventos e
tempo similares ao que ocorre in vivo (NEFUSSI ET AL., 1989A; BELLOWS ET
AL., 1986; ARONOW ET AL., 1990; COLLIN ET AL., 1992). O efeito de βGP
mediado por fosfatase alcalina na mineralização foi investigado com relação às
propriedades cinéticas da enzima sobre células intactas em pH fisiológico, na
presença ou ausência de matriz mineralizada. Evidências diretas de que a
principal ectoenzima envolvida na produção de Pi derivado do βGP seja a ectofosfatase alcalina, cujo nível e propriedades cinéticas não foram afetadas pelo Pi
derivado de βGP ou pela mineralização mediada por βGP (ANAGNOSTOU et al.,
1996). Além disso, o Pi foi capaz de mimetizar o efeito do Pi derivado de βGP
sobre a incorporação de
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Ca nas células, uma vez que a análise estrutural

mostrou diferenças nos focos de mineralização.
Em estudos com osteoblastos removidos de calvária de camundongos,
Ecarot-Charrier

e

colaboradores

(1983)

comprovaram

o

processo

de

mineralização in vitro produzido por essas células. Os osteoblastos, que foram
mantidos na presença de glicerofosfato, mostraram depósitos minerais em torno
de 5 a 6 dias de cultivo. Esses depósitos se mostraram como pontos brancos
sobre a superfície da placa e coraram positivamente para von Kossa. Além disso,
a microscopia eletrônica revelou a presença de um espaço extracelular com
presença de cristais semelhantes à apatita intimamente associados às fibrilas
colágenas, sugerindo que o local inicial de mineralização está associado com as
vesículas da matriz extracelular.
Diferentemente da maioria das outras matrizes, a matriz óssea é
fisiologicamente mineralizada e é constantemente renovada durante toda a vida
do indivíduo, como uma consequência da remodelação óssea. Como um órgão,
podemos considerar as cartilagens das articulações, as cartilagens calcificadas
nas placas de crescimento dos ossos longos (durante o crescimento do indivíduo),
o espaço medular, as regiões corticais e trabeculadas das estruturas
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mineralizadas. Considerando-se apenas o tecido ósseo, é possível identificar os
componentes mineralizados e não mineralizados (osteóide) das regiões corticais e
trabeculadas dos ossos longos e chatos como seus componentes (ROBEY AND
BOSKEY, 2008).

Figura 2. Linhagem Osteoblástica. Fonte: Askmir e colaboradores (2009)
(Adaptado).

A hierarquia celular das células precursoras do

osso é melhor

compreendida se didaticamente dividirmos o processo de desenvolvimento das
células precursoras em estágios, de acordo com o grau de diferenciação e
comprometimento: células tronco mesenquimais, células osteoprogenitoras, préosteoblastos e osteoblastos, conforme Figura 2. Desse modo, torna-se possível
caracterizar as subpopulações celulares, mas é necessário ressaltar que não
existem limites entre uma linhagem celular e outra, havendo uma coexistência
harmônica e profícua entre elas, tanto in vivo, quanto in vitro, nas culturas
primárias.
As células tronco mesenquimais formam uma população pluripotente capaz
de

originar

múltiplas

linhagens

celulares,

como

linhagem

osteoblástica,
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mioblástica, condrocítica e adipocítica (Figuras 3) (TAKADA ET AL., 2002). As
células osteoprogenitoras são comprometidas com a linhagem osteoblástica,
sendo responsáveis pela expansão dos osteoblastos e pela proliferação que
ocorre em resposta a diversos fatores mitogênicos. Os pré-osteoblastos
apresentam uma natureza transicional entre a célula osteoblástica diferenciada e
sua progenitora (ZOHAR ET AL., 1997; PITTENGER et al., 1999).
Os osteoblastos são as células responsáveis pela produção da matriz
óssea e o estudaremos em mais detalhe no próximo item. Os osteócitos são
células que encontram-se dentro de lacunas ou canalículos, cujas funções
principais são homeostasia do cálcio, transdução de sinal e mecanorrecepção
(ROSSER E BONEWALD, 2012; HAZENBERG et al., 2006).

Figura 3. Diferenciação das células tronco mesenquimais. Ilustração dos possíveis
caminhos de diferenciação e comprometimento que a célula tronco mesenquimal (célula
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progenitora pluripotente) pode seguir, dependo dos estímulos fornecidos a ela. Esquema
de TAKADA et al., 2009.

2.2 O Osteoblasto

Os osteoblastos diferenciados e não proliferativos são caracterizados por
uma marcante atividade sintetizadora de matriz óssea, produzindo colágeno tipo I,
proteoglicanas e osteocalcina, por exemplo (ASHTON ET AL., 1985; MARK ET
AL., 1987; PRITCHARD, 1952; VAUGHAN ET AL., 1981). Os osteoblastos
maduros, totalmente diferenciados apresentam muito mais glicogênio que as
células imaturas (TAKAHASHI et al., 1986a).
Quando em cultura, os osteoblastos apresentam uma morfologia quase
indistinguível dos fibroblastos, sendo que a única característica morfológica
específica do osteoblasto está localizado fora da célula, ou seja, sua matriz
extracelular mineralizada.
Não existe evidência de que a mineralização da matriz óssea seja
coordenada por genes expressos seletivamente em osteoblastos. Relembrando
que o tecido ósseo é um tecido conjuntivo especializado, todos os genes
expressos em fibroblastos também são expressos em osteoblastos (DUCY et al.,
2000). Por outro lado, parece que apenas dois transcritos foram identificados
como específicos dos osteoblastos: Cbfa1 (fator de ligação nuclear, subunidade 1,
do inglês core binding factor, subunit alpha-1), recentemente denominado RUNX2
(fator de transcrição 2 relacionado ao domínio runt, do inglês runt related
transcription factor 2), que atua como fator de transcrição (DUCY et al, 1997) e
Osteocalcina, uma molécula inibidora da função osteoblástica (DUCY et al., 1996).
Durante o desenvolvimento embrionário, a diferenciação do osteoblasto
pode ocorrer através de 2 vias distintas. Com exceção de certos ossos chatos,
existe a formação de um molde cartilaginoso que precede a formação óssea.
Conforme ocorre a invasão vascular no molde de cartilagem, os condrócitos
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entram em apoptose e são substituídos pelos osteoblastos atraídos ao local
(HORTON, 1993, CANCEDDA ET AL., 1995; WUTHIER ET AL., 1985). Esse
processo é denominado ossificação endocondral (GUICHEUX et al., 2000). Por
outro lado, nas condensações celulares prévias às formações dos ossos chatos
como clavículas, mandíbulas, alguns ossos do crânio, as células mesenquimais
indiferenciadas se diferenciam diretamente em osteoblastos. Nesse caso, temos a
ossificação intramembranosa, que não inclui um molde cartilaginoso.

2.2.1 Controle da diferenciação dos osteoblastos

As células-tronco mesenquimais são células pluripotentes localizadas na
medula óssea, nos músculos e tecido adiposo e podem se diferenciar em uma
variedade de tecidos, incluindo-se o osso, cartilagem, músculo e células adiposas
(CAPLAN E BRUDER, 2001; JIANG et al., 2002). A diferenciação para essas
linhagens celulares é controlada por uma infinidade de citoquinas que regulam a
expressão de grupos de fatores de transcrição específicos para determinadas
linhagens celulares.
Dentre as citoquinas envolvidas na diferenciação osteoblástica estão:
Hedgehogs,

BMPs

(Proteínas

Morfogenéticas

Ósseas,

do

inglês

Bone

Morphogenetic Protein) TGFβ (Fator de Crescimento Tumoral β, do inglês Tumor
Growth Factor β), PTH (Hormônio Paratiroideano, do inglês Parathyroid Hormone)
e Wnts (do inglês wingless). As cascatas de transdução de sinal iniciadas por
essas citoquinas irão culminar com a diferenciação dos osteoblastos. Tanto os
osteoblastos, quanto os condrócitos possuem um precurssor mesenquimal
comum, o precursor osteocondrogênico. Dependendo do estímulo, ocorre uma
redução na proliferação celular e inicia-se o processo de diferenciação
osteoblástica que pode ser dividido em vários estágios, incluindo-se deposição de
matriz extracelular, maturação e mineralização dessa matriz (AUBIN ET AL., 1996;
STEIN E LIAN, 1993). Assim, o estudo da diferenciação osteoblástica exige a
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avaliação de marcadores distintos de diferenciação, incluindo fosfatase alcalina,
colágeno tipo I, sialoproteína óssea, osteopontina e osteocalcina.

2.2.2 Os fatores de transcrição Cbfa1 (RUNX2) e OSTERIX

Um evento essencial na diferenciação osteoblástica e um ponto de
convergência de muitas vias de transdução de sinal envolvidas, é a ativação do
fator de transcrição RUNX2 (também conhecido como Cbfa-1) (LONG et al.,
2001).
A busca por um gene específico dos osteoblastos levou à descoberta dos
elementos OSEs (elementos de ação cis específicos dos osteoblastos, do inglês
osteoblast-especific cis-acting elements) (DUCY E KARSENTY, 1995). Dois
desses elementos foram extensivamente estudados, OSE 1 e OSE2 (DUCY E
KARSENTY, 1995), sendo que este último demonstrou ligação com as proteínas
Cbfa (GEOFFROY ET AL., 1995; MERRIMAN et al., 1995).
As proteínas Cbfa são os homólogos em mamíferos da proteína runt da
Drosophila, um fator de transcrição com uma sequência de 128 amino ácidos
altamente conservada. Semelhantemente aos seus homólogos do C. elegans,
levam a produção de 3 proteínas Cbfa distintas, principalmente Osf2/Cbfa1.
A proteína Osf2/Cbfa1 é expressa em alto nível somente nas células
osteoblásticas e são ativadores transcricionais da diferenciação osteoblástica.
Durante o desenvolvimento, é expressa em níveis altos nas células de todas as
condensações mesenquimais que irão originar algum elemento do esqueleto,
sendo sua expressão detectável aos E11,5 (ou seja 11,50o dia após o
cruzamento) por hibridização in situ e E10,5 avaliando-se a expressão de um gene
repórter da beta-galactosidase para o promotor endógeno de Cbfa1 (OTTO et al.,
1996). Nesses estágios embrionários, ainda não existem células esqueléticas
diferenciadas ou tecidos ósseos e cartilaginosos definitivos, indicando que a
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expressão de Cbfa1 mostra um tipo celular que é progenitor comum da linhagem
osteoblástica e condroblástica (DUCY et al., 1997).
Por outro lado, a partir de E14,5 até o final do desenvolvimento embrionário
e na vida pós-natal, a expressão de Osf2/Cbfa1 está restrita à linhagem
osteoblástica e ausente nas células da linhagem condroblástica, sugerindo a
existência de um mecanismo de inativação nos condrócitos diferenciados.
Além disso, a especificidade aos osteoblastos já foi demonstrada em
experimentos mostrando que Osf2/Cbfa1 se liga aos promotores de todos os
genes expressos preferencialmente em osteoblastos, como colágeno α1,
sialoproteína óssea, osteopontina e osteocalcina e também regula positivamente
sua expressão em cultura de células e in vivo (DUCY et al., 1997).
Outro argumento da atuação de Osf/Cbfa1 como um fator de diferenciação
da linhagem osteoblástica é que a expressão forçada dessa proteína em linhagens
de células fibroblásticas ou em cultura primária de fibroblastos levou à aquisição
de um fenótipo osteoblásticos por essas células (DUCY et al., 1997). Esses
trabalhos foram conclusivos em mostrar que a função da proteína Osf2/Cbfa1é
dominante e não existe redundância com outros genes durante o desenvolvimento
(KARSENTY et al, 1998).
Análise

histológica

do

camundongo

Cbfa-/-

revelou

ausência

de

diferenciação osteoblástica (OTTO ET AL., 1997; KOMORI et al., 1997). Esse
animal apresentou coloração fraca ou ausente de fosfatase alcalina e ausência de
expressão de osteopontina e osteocalcina. Esses resultados demonstram que o
gene Cbfa1 é essencial para a diferenciação dos osteoblastos e assim para a
formação óssea durante o desenvolvimento do esqueleto.
O RUNX2 é um controlador da diferenciação osteoblástica, que pôde ser
comprovada pelo fato que camundongos deficientes em RUNX2 apresentaram
ausência total de osteoblastos, não formaram condrócitos hipertróficos e
produziram um esqueleto cartilaginoso sem matriz mineralizada (OTTO et al.,
1997). Interagindo com muitos ativadores e repressores transcricionais e outras
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proteínas co-regulatórias, RUNX2 também pode regular a expressão positiva ou
negativamente de uma série de genes específicos de osteoblastos, incluindo
Colágeno

tipo

I,

Fosfatase

Alcalina,

Osteoprotegerina,

Osteonectina

e

Osteocalcina (LIAN et al., 2004; HARADA et al., 1999; KERN et al., 2001).
RUNX2 também regula a expressão do fator de transcrição Osterix. O
promotor do gene de Osx (Sp7) (que codifica o Oxterix) contém uma sequência
consenso de ligação à RUNX2, sugerindo que Osterix seja um alvo direto de
RUNX2 (NISHIO et al., 2006). O camundongo knockout para RUNX2 leva a perda
de expressão de Osterix, no entanto, o animal knockout para Osterix não afeta a
expressão de RUNX2 (NAKASHIMA et al., 2002). Da mesma forma, o animal
knockout para Osterix é ausente em osteoblastos, mostrando que esse fator é
fundamental para a formação óssea.
Uma das formas de atuação de Osterix é através de sua ligação com
NFAT2 (fator nuclear para células T ativadas 2, do inglês nuclear factor for
activated T cells), que coopera com Osterix no controle da transcrição de genes
alvos como Osteocalcina, Osteoprotegerina, Osteonectina e Colágeno tipo I
(NAKASHIMA et al., 2002; KOGA et al., 2005).
Outros fatores de transcrição que estão envolvidos na diferenciação dos
osteoblastos são as proteínas homeobox como Msx2, Dlx-3, Dlx-5, Dlx-5 e
membros da família de proteínas ativadoras 1 (AP1) como Fos, Fra e ATF4. No
entanto, a deficiência desses elementos não leva a perda total de osteoblastos,
classificando-os como fatores facilitadores da osteoblastogênese.

2.2.3 Células de calvária em cultura

Quando mantidas sob condições adequadas, as células de calvária formam
nódulos semelhante ao osso (do inglês bone-like) com a aparência histológica,
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ultraestrutural e imunohistoquímica de osso esponjoso ou embrionário (AUBIN et
al., 1996; BELLOWS et al., 1986; BHARGAVA et al., 1988; NEFUSSI et al., 1985).
Através da diluição em poços de microtitulação, foi possível determinar o
número de células osteoprogenitoras expressando a capacidade de formar osso
em uma população heterogênea isolada, além se examinar uma provável
cooperação entre os tipos celulares na formação do nódulo ósseo. Para tal, as
células foram plaqueadas em várias densidades baixas e a presença ou ausência
de nódulos revelou uma relação linear entre o número de células plaqueadas e o
número de nódulos observados. A diluição limitante completa mostrou que 1 em
cada 335 células plaqueadas (0,35% da população) apresenta a capacidade de
formar nódulos sob as condições normais de cultura e quando o número real de
nódulos foi quantificado a partir da mesma população, a taxa de nódulos formados
com relação à quantidade de células plaqueadas foi similar (BELLOWS E AUBIN,
1988). Os mesmos autores avaliaram 13 diferentes isolados de células, sendo as
células plaqueadas em placas de 35mm e os números de nódulos foram
determinados, sendo possível observar a presença de 1 nódulo para cada 301 +61

células

plaqueadas,

estatisticamente

confirmando

os

achados

dos

experimentos da diluição limitante.
Os nódulos representam o produto final da proliferação e diferenciação de
células osteoprogenitoras relativamente raras presentes na população celular
inicial. Menos de 1% das células isoladas de calvárias de ratos são
osteoprogenitoras capazes de se dividir e diferenciar para formar nódulos in vitro e
que uma célula osteoprogenitora pode originar um nódulo ósseo sob condições
padrões de cultura, ou seja, meio de cultura celular contendo glicose, aminoácidos
e soro fetal bovino (BELLOWS E AUBIN, 1989).
Assim, o plaqueamento de células de calvária fetal em densidades bastante
baixas possibilitam obter-se colônias isoladas de células que podem ter surgido de
células individuais que se aderiram e poucas dessas colônias representam células
osteoprogenitoras. Através da expansão de clones, essas células passam por uma
série de divisões amplificadoras que irá culminar com uma colônia de osteoblastos
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diferenciados depositando matriz mineralizada (AUBIN et al., 1990; BELLOWS E
AUBIN, 1989). Outras colônias representam outras linhagens, como fibroblástica,
adipocítica ou outros estágios osteoblásticos não capazes de formar nódulos in
vitro.
Dessa maneira, culturas primárias de células de calvárias fornecem um
modelo in vitro no qual é possível estudar experimentalmente a relação entre a
proliferação de células progenitoras e a diferenciação de osteoblastos, que parece
ser inversamente proporcional (ARONOW et al., 1990; AUBIN et al., 1992, 1993,
1995; AUBIN E LIU, 1996; BELLOWS E AUBIN, 1989; BELLOWS et al., 1986,
1990; BHARGAVA et al., 1988; LIU et al., 1994, 1997; MALAVAL et al., 1994;
POCKWINSE et al., 1992, 1995; STEIN E LIAN, 1993; STEIN et al., 1990). Por
exemplo, já está bastante estabelecido que a fosfatase alcalina seja expressa em
células osteoprogenitoras e pré-osteoblastos (TRUSEN E AUBIN, 1991) e que
aumente conforme os osteoblastos tornam-se maduros (RODAN E NODA, 1991).
Tem sido relacionado também que osteocalcina é regulada positivamente somente
no estágio pós-proliferativo do osteoblasto (ARONOW et al., 1990).
Ainda existem controvérsias sobre a quantidade mínima de divisões
necessárias para que a célula progenitora possa obter o fenótipo de osteoblasto
maduro, tampouco é possível precisar a relação entre o tempo de vida proliferativo
e a aquisição de outros marcadores associados com o perfil de osteoblasto
maduro. Parece existir uma “idade” ou seja, um número de divisões em que a
probabilidade é maior para a diferenciação terminal da célula osteoprogenitora
(MALAVAL et al., 1991). O número de duplicações que precede a aparência dos
primeiros osteoblastos morfologicamente reconhecíveis é um parâmetro diferente,
refletindo o número mínimo de mitoses através do qual as descendentes de uma
progenitora precisa transitar antes de alcançar a diferenciação terminal (MALAVAL
et al., 1991).
A grande vantagem desse sistema é que as células da calvária são células
neonatais normais que retém, pelo menos por algum tempo, as propriedades
associadas com as células embrionárias e com o fenótipo diferenciado. Além

43
disso, esse tipo de cultura, contem representantes de várias populações celulares
que estão presentes na calvária, agindo como uma fonte pluripotencial.
Os ensaios com microarrays permitem o estudo da expressão de uma
grande quantidade de genes e eventos reguladores de 27 mil genes distintos
foram analisados utilizando células de calvária obtidas por digestão enzimática
(GARCIA et al., 2002). O objetivo do estudo foram subgrupos de genes que foram
selecionados pela sua relevância biológica na biologia osteoblástica. Como esses
genes constituem um grupo que, quando avaliados em conjunto, definem
virtualmente a região genômica do osteoblasto, outros genes com comportamento
similar também podem estar envolvidos no mesmo processo de diferenciação
(THEILHABER et al., 2002).
O

efeito

estimulatório

do

beta-glicerolphosphato

(βGP)

sobre

a

mineralização de células de calvária em cultura foi investigado com relação à
atividade fosfohidrolase da enzima ecto-fosfatase alcalina na faixa de pH
fisiológico. Para isso, o βGP presente no meio de cultura por 8 dias exerceu um
efeito estimulatório sobre a incorporação do
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Ca às camadas da matriz celular,

enquanto que o nível de atividade da ecto-fosfatase alcalina medido nas células
intactas, com uma concentração saturantes de pNPP (para-nitrofenilfosfato), foi
similar tanto para as células cultivadas na presença quanto na ausência de βGP.
Em ambos tipos celulares, a adição de βGP inibiu a hidrólise do pNPP de modo
reversível e competitivo e a concentração de Pi aumentou no meio. O efeito dose
dependente do βGP sobre a incorporação do

2.3
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Ca (ANAGNOSTOU et al., 1996).

Fosfatases

As fosfatases ácida e alcalina das células esqueléticas já foram
extensivamente estudadas (BAR-SHIRA-MAYMON et al. 1989; MORRIS et al.
1992, YAZIJI et al. 1995). A fosfatase alcalina (ALP) é uma glicoproteína de
ligação do cálcio (de BERNARD et al. 1986) que desfosforila fosfatos orgânicos,
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incluindo pirofosfatos, apresentando pH ótimo = 9.2. A principal Fosfatase ácida
encontrada no tecido ósseo cataliza a hidrólise de fosfoproteínas e nucleotídeos
em um pH ótimo = 5,0 (ANDERSON E TOVERUD 1986, HAYMAN E COX 1994;
PRICE et al., 1995).
A localização relativa das fosfatases alcalina e ácida na matriz foi
investigada durante o crescimento ósseo. Cabeças de fêmures de coelhos foram
utilizadas por conterem além da placa de crescimento, um centro de ossificação e
as células produtoras dessas enzimas (ROACH, 1999). Os animais foram fixados
em formaldeído e paraformaldeído. A inibição das enzimas foi testada
adicionando-se tartarato de sódio (50 e 100mM) e NaF (2, 10, 50 e 100mM). Foi
verificada que uma concentração de 100mM de tartarato não foi suficiente para
inibir a atividade da fosfatase ácida pelos condrócitos ou osteoclastos associados
à matriz. Para sua inibição, foram adicionados 2mM NaF. Do mesmo modo, a
atividade de fosfatase ácida dos osteoclastos também não foi inibida pelo ácido
tartárico ou por doses baixas de NaF. Para concentrações maiores, o grau de
inibição foi dependente da intensidade original da coloração da fosfatase ácida e
do tipo de fixação. Quando fixados em formalina, 10mM NaF inibiram praticamente
toda a atividade da TRAP (fosfatase ácida resistente ao tartarato, do inglês
Tartarate resistant acid phosphatase – será descrita em tópico oportuno) e quando
fixados em paraformaldeído, alguns osteoclastos ainda apresentaram marcação
em 50mM NaF, embora com atividade consideravelmente reduzida. A atividade de
TRAP nos osteoclastos foi abolida após o tratamento com 100mM NaF.

2.3.1 Fosfatase Alcalina

A fosfatase alcalina (ALP) é essencial para a mineralização (WHYTE, 1989)
e sua atividade catalítica sobre o fosfato orgânico está associada com o início da
mineralização, mas não com seu progresso (TENENBAUM, 1987; BELLOWS et
al.,1991; ANDERSON E MORRIS, 1993). Há quase cinquenta anos que o papel
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da Fosfatase alcalina na etapa inicial da mineralização foi demonstrado e, assim
que a matriz se torna mineralizada, a atividade da ALP não pode mais ser
evidenciada imunohistoquimicamente (WERGEDAL & BAYLINK 1969; GENGE et
al. 1988).
É capaz de funcionar como uma ecto-enzima (LOW, 1989; WHYTE,1989) e
seus parâmetros catalíticos que contribuem para o processo de mineralização
podem ser modulados pelo ancoramento do glicosil-fosfatidil-inositol da enzima à
membrana celular (HSU et al., 1993; HARISSON et al., 1995) como também pela
interação com a fase mineral em desenvolvimento ou com proteínas da matriz
extracelular (GENGE et al., 1988; BOSSI et al., 1993).
Acredita-se que as principais funções de ALP no processo de mineralização
sejam:
a. Localmente, fornecendo fosfato inorgânico (Pi) para a formação de
hidroxiapatita (WUTHIER E REGISTER, 1985)
b. Pela ligação de Ca2C (WHYTE, 1994) a fosfatase alcalina ancorada na
superfície dos osteoblastos é capaz de funcionar em pH fisiológico como uma pnitrofenilfosfatase (pNPPase) cujas variações da atividade estão correlacionadas
com as modificações na incorporação de
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Ca nas camadas celulares

(ANAGNOSTOU et al., 2010).
A enzima é produzida pelos osteoblastos junto com a matriz óssea e
exportada para a matriz extracelular onde a enzima está presente antes da
mineralização (BERNARD, 1978).
ALP também está associada com as etapas iniciais da calcificação na placa
de crescimento pelos condrócitos hipertróficos. Assim que ela é produzida e
exportada para a matriz, associa-se às vesículas de matriz para iniciar a
mineralização (GENGE et al. 1988, HARRISON et al. 1995, CLAASSEN et al.
1996).
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2.3.2 Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato

Essa enzima é resistente à inibição pelo ácido tartárico sendo, desse modo,
chamada TRAP (Fosfatase ácida resistente ao Tartarato, do inglês Tartarate
Resistent Acid phosphatase) (LAU et al., 1992). Foi demonstrada por Campbell e
colaboradores em 1968 através do estudo em leucócitos. É uma enzima
lisossomal e, desse modo, particularmente forte em células que contém grande
quantidade de lisossomos, como os osteoclastos (FUKUSHIMA et al., 1991).
Desse modo, a imunomarcação da TRAP já foi utilizada como marcador para
osteoclastos e seus precursores (MOSTAFA et al. 1982, MARKS & GROLMAN
1987, LINDUNGER et al. 1990, NAKAMURA et al. 1991).
TRAP também foi demonstrada em osteoblastos, osteócitos (WERGEDAL
E BAYLINK, 1969, BIANCO et al. 1988, LUNDY et al. 1988) e condrócitos
(SILBERMANN & FROMMER 1973). No entanto, a expressão dessa enzima no
tecido ósseo ainda é motivo de controvérsia, sendo que alguns autores acreditam
que a expressão dessa enzima seja resultado de artefato de técnica, ou causada
por uma incubação prolongada ou difusão (BLAND & ASHHURST 1998).

2.4

Fluoretos

O Flúor é um elemento indispensável, sendo que sua deficiência ou
excesso acarreta conseqüências clínicas importantes tais como atraso no
desenvolvimento, esclerose esquelética e fluoroses dentária e óssea (GERRIER et
al., 2008; ORUKI, 2008; SHASHI et al., 2008; KURLAN et al., 2007; SHARMA et
al., 2007; RINGE et al., 2002). São assumidos na literatura que uma ingestão
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“ótima” de fluoreto esteja estimada entre 0,05 e 0,07mg fluoreto/kg peso
corporal/dia (BAELUM et al., 1987).
O flúor tem seu nome originado do latim fleure, que significa fluir. Em
temperatura ambiente, é um elemento gasoso e não metálico, extremamente
reativo, de cor amarela pálido, odor característico e com propriedades tóxicas. Seu
símbolo é F-, número anatômico 9 e peso anatômico 19 (WHITFORD, 1996).
Devido a suas características químicas, como pequeno raio atômico e superfície
de contato bastante efetiva, o flúor apresenta-se como o elemento mais
eletronegativo e reativo da tabela periódica, pertencendo ao grupo dos halogênos.
Entre os halógenos, o flúor é diferente em vários aspectos, incluindo o fato de se
combinar reversivelmente com íons de hidrogênio para formar o ácido fluorídrico,
tendo muitos de seus comportamentos fisiológicos explicados com a base na
difusibilidade deste ácido fraco (WHITFORD, 1996).
O flúor reage prontamente com suas redondezas e é raramente encontrado
no estado livre ou elementar. Assim, em temperaturas apropriadas, o flúor ataca
diretamente todos os elementos, exceto oxigênio e nitrogênio. O flúor é
exclusivamente monovalente, o que não vale para outros halógenos (SMITH &
EKSTRAND, 1996). É encontrado na natureza mais freqüentemente como flúor
inorgânico. Está presente no magma e seus vapores residuais, rochas (ígneas e
sedimentares) e gazes vulcânicos. Na água, sua concentração é afetada por
fatores como temperatura, pH e presença de outros elementos como cálcio,
alumínio e ferro. Com relação ao flúor atmosférico, os gases componentes mais
comuns são HF (ácido fluorídrico) e SiF4 (tetrafluoreto de silício). Folhas de planta,
em geral, contêm 2 a 20 ppm de flúor (SMITH& EKSTRAND, 1996).
O F- distribui-se rapidamente pelo organismo. Do ponto de vista
famacocinético, o plasma é considerado o compartimento central de distribuição
do F- pois ele é o fluido no qual e pelo qual o F - deve passar para sua
subseqüente redistribuição e eliminação (WHITFORD, 1996).
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Ávido por tecidos calcificados, o flúor tem grande habilidade em estimular a
formação de novo osso, assim como, utilizado com segurança em todo o mundo
para o controle da cárie dentária, porém sua administração pode apresentar
alguns efeitos colaterais quando utilizados em altas concentrações tanto de forma
crônica como aguda. O efeito secundário, mais comum ligado a forma crônica é a
fluorose dentária, que pode ocorrer se a ingestão diária de flúor for superior a 0,1
mg/kg de peso corporal durante vários meses ou anos.
Nos casos em que esta ingestão é mais elevada pode ocorrer a fluorose
esquelética que causa problemas articulares, de ordem neurológica e perda na
massa muscular. Doses agudas envolvendo montantes elevados de flúor podem
induzir efeitos que vão desde a irritação gástrica até a morte. Normalmente, a
dose provavelmente tóxica esteja na faixa de 5mg/Kg peso corporal (WHITFORD,
1996).
Aproximadamente 99% do flúor retido no organismo estão associados aos
tecidos mineralizados, principalmente ao osso, mas também ao esmalte e à
dentina. As concentrações de flúor presente nos osso estão, em geral, associadas
à ingestão ao longo do tempo. O aumento de retenção do flúor pelo esqueleto em
desenvolvimento provavelmente se deve ao rico suprimento sanguíneo que irriga
aquela região, também ao menor tamanho dos cristalinos ósseos em formação,
que proporcionam maior área de superfície (WHITFORD, 1994; WHITFORD,
1996). Em adição, o flúor se acumula no tecido ósseo, que pode ser considerado
um biomarcador para exposição crônica (DUNIPACE et al., 1995) e aguda ao flúor
(BUZALAF et al., 2004; BUZALAF et al., 2005).
O “clearance” do flúor do plasma pelo esqueleto ocorre rapidamente.
Aproximadamente 50% do flúor absorvido diariamente por jovens ou adultos
saudáveis de meia-idade associam-se aos tecidos calcificados em 24h, enquanto
que quase todo restante é excretado pela urina. Esta distribuição 50:50 se desloca
a favor de maior retenção em bebês e crianças pequenas (WHITFORD, 1996), e
provavelmente desloca-se a favor de uma maior excreção em indivíduos mais
velhos, embora pouco se saiba sobre este assunto (WHITFORD, 1994).
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O estudo da viabilidade celular é uma das ferramentas iniciais para
avaliarmos o efeito de fluoretos sobre as células. Um dos ensaios empregados
com essa finalidade é a análise do corante Vermelho Neutro, que relaciona
indiretamente a quantidade de células viáveis pela atividade lisossomal sobre a
extração do corante. Além da atividade lisossomal, a atividade mitocondrial
também pode ser empregada como uma sinalização da viabilidade celular. Nesse
caso, a incubação das células numa solução de MTT (DENIZOT & LANG, 1986),
cujo

sal

possui

coloração

amarelada

e

pode

ser

metabolizado

pelas

desidrogenases mitocondriais, levando à formação do azul de formazan, que
quantificado por espectrometria pode ser relacionado com a quantidade de células
viáveis (DENIZOT & LANG, 1986).

2.5

Fluoretos e Tecido Ósseo

Existem várias formulações de fluoretos no mercado, mas pouco é
conhecido sobre o mecanismo de atuação desses produtos e os possíveis efeitos
sobre o tecido ósseo. O interesse em se analisar o papel do Flúor sobre o tecido
ósseo

remonta

há

diversas

décadas

(PROFITT

E

ACKERMAN,

1963;

SOGNNAES, 1965), quando primeiramente observou-se que a ingestão de água
contendo altas doses de flúor, com intuito de observar as conseqüências sobre os
dentes, levou a alterações na estatura dos animais participantes. Desde então, a
busca pela compreensão do papel do Flúor sobre a mineralização óssea é
incessante.
O sucesso com o uso do flúor como um agente terapêutico para o
tratamento de doenças ósseas já foi relatado (HAGUENAUER ET AL., 2009;
NEUPREZ E REGINSTER, 2008; MURRAY et al., 1996), embora um veículo
adequado de administração dos fluoretos ainda não esteja disponível. Não
existem mais dúvidas de que doses farmacológicas de flúor estimulem a formação
óssea pelos osteoblastos e aumentem significativamente a massa óssea (PAK et
al., 1995), sendo considerado como o agente mais potente para aumentar a
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massa óssea em pacientes com doenças ósseas, sobretudo osteoporose
(VESTERGAARD ET AL., 2008; PALÁCIOS, 2006; CANHÃO ET AL., 2004;
RODAN, 2000; MURRAY et al., 1996).
Em 1983, Farley e colaboradores mostraram que o tratamento com NaF
aumentou a proliferação e a atividade da fosfatase alcalina de células ósseas in
vitro e aumentou a formação óssea em calvária embrionária nas concentrações
que levam à formação óssea in vivo. Os resultados foram obtidos observando-se:
a) a incorporação de timidina tritiada, tanto em cultura de monocamadas como de
organo-cultura; b) o aumento do conteúdo de ALP das células ósseas e c) a
melhora no crescimento e mineralização do osso embrionário. Os autores
concluíram que o efeito do tratamento com flúor sobre o balanço ósseo ocorreu
principalmente pelo aumento da formação óssea sem que houvesse aumento da
reabsorção óssea.
O mecanismo preciso do potencial mitôgenico específico do tecido ósseo
ainda não foi totalmente desvendado. Sabe-se que o flúor necessita da presença
de fatores de crescimento das células ósseas, como IGF-I ou TGF, para estimular
a proliferação das células ósseas. Desse modo, ele é um favorecedor mitótico, ao
invés de ser um agente mitogênico per se (RINGE, 2002). Primeiramente, o flúor
inibe o fosfatidilinositol e a fosfatase alcalina. O conseqüente aumento da
fosforilização de algumas proteínas celulares pode ser o responsável pela
proliferação osteoblástica ou síntese de fatores de crescimento. Além disso, o flúor
também modula a atividade de alguns fatores de crescimento presente nos
osteoblastos (FARLEY et al., 1983).
Em um estudo de proliferação e diferenciação de osteoblastos obtidos de
cabras, Qu e Wei (2006) observaram alterações ultraestruturais decorrentes da
exposição a altas doses de NaF (5x10-4 a 2,5x10-3M), comprovando claramente o
efeito tóxico do Flúor. Essas alterações incluíam condensação da cromatina,
perda do contato célula-célula. Nos casos mais sérios, houve sinais de severa
alteração celular, incluindo ausência de membrana, contração e fragmentação das
protrusões celulares. Em concentrações superiores a 10-5M, houve a indução de
alterações morfológicas compatíveis com apoptose e as células expostas a
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concentrações

superiores

a

10-4M

apresentaram

atrofia

das

organelas,

condensação desorganizada da cromatina dentro de um núcleo com alterações de
forma. Além disso, corpos apoptóticos foram encontrados no citoplasma. Esses
achados foram mais evidentes ainda na concentração 10 -3M. Através do ensaio de
MTT, os autores observaram um aumento da proliferação celular na faixa de
concentração de 10-5 a 10-8M, enquanto que um efeito inibidor foi observado na
concentração de 10-3M para todos os tempos e na concentração de 10 -4M após 96
horas de cultivo.
Xu e colaboradores (2008) mostraram que uma dose excessiva de flúor
pode afetar a síntese protéica em osteoblastos submetidos à análise de expressão
gênica.
Outros mecanismos de ação do flúor em células ósseas foram propostos
por Kawase & Susuki, 1989, os quais postularam que o flúor ativa a proteína G e a
atividade da proteína quinase C que, conseqüentemente, leva a um aumento da
proliferação de células.
Mounsny e colaboradores (2006) investigaram se existia influência genética
sobre a susceptibilidade óssea ao flúor. Para isso, utilizaram 3 espécies de
camundongos, A/J – suscetível, 129P3/J – resistente e SWR/J – intermediária,
com relação às suscetibilidades genéticas a esse elemento, submetidos a diversos
tratamentos com NaF (0, 25, 50 e 100 ppm F). As concentrações de flúor foram
determinadas nos fêmures e corpos vertebrais. Após diversos ensaios de
densidade e resistência, os autores puderam concluir que os fatores genéticos
podem contribuir para a variação na resposta óssea à exposição ao flúor e que
esse elemento pode afetar as propriedades ósseas sem alterar a densidade
óssea.
A literatura mostrou, no trabalho de Reed et al., 1993, que o efeito
mitogênico do flúor é mediado através da modelagem da sensibilidade de células
ósseas para transformar o fator de crescimento B. Além disso, por causa do
tratamento de flúor, as células ósseas desencadeiam um crescimento agudo do
nível de cálcio intracelular, e este aumento de cálcio tem sido associado com a

52
proliferação celular, sugerindo, assim, seu envolvimento nos mecanismos de ação
mitogênica do flúor em células ósseas.
Outros autores apresentaram evidências que 15-50 mM de flúor ativou a
fosforilase D em células ósseas (osteosarcomas humanos SaOs -2) o que levou
ao crescimento do cálcio intracelular. Segundo o trabalho de Lau & Baylink, 1998,
a ação do flúor na formação do osso segue um modelo que envolve o flúor na
inibição de uma única fosfatase fosfotirosina sensível ao flúor em osteoblastos,
que resulta em um crescimento sustentável no nível de fosforilação da tirosina e
na proliferação dos fatores de crescimento.
Assim, um dos benefícios deste mecanismo molecular de ação osteogênica
do flúor, descrita por Lau & Baylink, 1998, é que ele contribui para o entendimento
de todas as propriedades da ação do flúor na osteogênese, incluindo a menor
dose efetiva de flúor, especificidade do tecido esquelético, a demanda de PTKs
(fatores ativadores de crescimento), a sensibilidade para a mudança da
concentração de fosfato, a preferência por osteoblastos indiferenciados e o
envolvimento de MAPK (proteínas quinases ativadas por mitógenos, do inglês,
mitogen activated protein kinase). Estes autores, também propõem outro modelo
em que o flúor age em coordenação com o alumínio para formar o fluoreto de
alumínio, que ativa uma toxina sensível na membrana do osso, levando a uma
ativação da proteína celular tirosina quinase (PTKs), que por sua vez, lidera o
aumento na fosforilação da tirosina através de uma sinalização protéica de MAPK,
levando, finalmente, a uma estimulação da proliferação da célula, porém ao
contrário do flúor na forma de NaF, a ação mitogênica do fluoreto de alumínio não
é específica para as células ósseas. Desta forma, é provável que o modelo de
flúor sensível ao PTK represente o verdadeiro mecanismo de ação do flúor na
osteogênese.
O efeito do flúor quanto à formação óssea ectópica foi avaliado
recentemente (CARVALHO et al., 2008). Para a realização do estudo, foram
utilizados 80 ratos machos (Wistar) divididos em 4 grupos (20 por grupo) que se
diferenciavam de acordo com a concentração de flúor na água que ingeriram (0, 5,
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15 e 50 ppm). Uma matriz óssea desmineralizada (DBM) foi implantada no fêmur,
em metade dos ratos aos 90 dias de vida. Os outros ratos receberam implantes de
DBM com 1 ano de idade. Os animais foram sacrificados 28 dias depois dos
procedimentos cirúrgicos. A concentração de flúor na superfície do fêmur, em todo
o fêmur e no plasma foi analisada. O aumento da concentração do flúor no
plasma, na superfície do fêmur e em todo fêmur foi observado com relação ao
aumento na concentração de flúor na água. Houve, também, uma tendência para
o crescimento da concentração de flúor no plasma e no fêmur com a progressão
da idade. Correlações mais significantes foram encontradas entre plasma e
superfície do fêmur, plasma e fêmur. A análise morfométrica indicou um
crescimento na formação óssea para ratos mais novos que receberam 5 ppm de
flúor na água de beber, embora não tenha havido significância. Por outro lado,
houve um prejuízo significante na formação óssea para aqueles que receberam 50
ppm F. Para os ratos mais velhos, não houve diferença significante entre os
subgrupos. A formação óssea não foi significantemente afetada pelo flúor entre os
ratos mais velhos. Os resultados sugerem que as doses mais baixas de flúor, que
levemente aumentam o nível de flúor no plasma, podem ter um efeito anabólico na
formação óssea em ratos mais novos.
Também foi demonstrado que altas doses de fluoreto na água de beber
(50ppm) pode atrasar a remissão do coágulo sanguíneo e o reparo ósseo alveolar
em ratos Wistar, da mesma forma que as expressões de RANKL e OPG também
sofrem alterações (FERNANDES et al., 2012).

2.6

Cultura de Células

2.6.1 Cultura Primária

Para o estudo do tecido ósseo, desde a diferenciação de suas células,
mineralização e absorção do tecido são utilizados ensaios de cultura de células,
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tanto as provenientes de linhagens celulares imortalizadas, como de cultura
primária.
A cultura primária, caracterizada pela coleta de células ou fragmentos
teciduais, é uma outra opção para a obtenção de células osteoblásticas e diversas
técnicas já foram descritas na literatura (YADAV et al., 2011; IRIE et al., 1998).
As células osteoprogenitoras e osteoblastos também são rotineiramente
coletados a partir da coleta de osso medular e posterior cultura primária
(PEREIRA et al., 1995; COLTER et al., 2000; SEKIYA et al., 2002).
Apesar de se um excelente modelo para o estudo in vitro para o estudo do
tecido ósseo, uma vez que a matriz extracelular mineralizada pode ser estruturada
na cultura pelos osteoblástos, a cultura primária é limitada pela impossibilidade de
padronização da população de células, mesmo utilizando-se camundongos com a
mesma idade e com isogenia comprovada. Assim, um ensaio poderá apresentar
uma certa diferença de resultados refletindo a diferença na população presente.
Além disso, a cultura primária apresenta um número finito de passagens, refletido
pela quantidade de divisões e permanência no ciclo celular, inerente a cada tipo
de célula (KAPAHI et al., 1999). Frente a essas limitações, somadas à
impossibilidade de experimentos longos em cultura devido à morte celular ou
alteração fenotípica (SUBRAMANIAM et al., 2002), as linhagens imortalizadas
foram desenvolvidas.

2.6.2 Linhagens Celulares

Uma vez que a cultura primária seja subcultivada (ou tenha mudado a
passagem), ela torna-se uma linhagem em cultura (do inglês cell line). Mas isso
significa que existe a presença de diversas linhagens celulares tanto similares
quanto com fenótipos distintos entre si (ROPER E HEMBERGER,2009;
TURNPENNY E HANLEY, 2007).
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Quando ocorre a seleção de uma linhagem, seja por clonagem (HORNSBY
et al., 1992) ou por separação física (HOFFMAN E HOUCK, 1997) para que certas
propriedades específicas sejam caracterizadas, essa se torna uma linhagem
celular (do inglês cell strain). É vital identificar e confirmar a identidade da célula
em questão e excluir a possibilidade de contaminação cruzada com células de
outras linhagens, ou células da mesma linhagem em etapas distintas. Isso posto, a
célula passa a ser chamada linhagem celular estabelecida e se forem feitas
alterações para que a célula escape ao controle de senescência, a linhagem será
estabelecida e imortalizada.
No caso de osteoblastos, diversas linhagens já foram imortalizadas e estão
disponíveis comercialmente. Dentre elas podemos citar: MC3T3-E1 (préosteoblastos de calvária de camundongos C57BL/6J), osteosarcoma (SAOS-2),
DAN

(osteosarcoma

de

cães)

(DOUGHERTY

et

al.,

1989),

UMR-106

(osteosarcoma de ratos) (BANERJEE et al., 1996), HOS (osteosarcoma humano)
(YEE et al,1996), D-17 (osteosarcoma canino) (RIGGS et al., 1974).

2.6.3 Linhagem MC3T3-E1

A denominação 3T3 designa o tipo de regime recebido que de 3 x 10 5
células cultivadas em placas de Petri de 5cm cuja manutenção era feita a cada 3
dias. O termo E1 designa o subclone de onde essas células vieram (FRESHNEY,
2010, capítulo XII).
São bons modelos para estudos da diferenciação osteoblástica in vitro,
particularmente sinalização da matriz extracelular. Apresentam comportamento
similar aos osteoblastos obtidos de culturas primárias, embora apresentem
morfologia de fibroblasto (ATCC, 2012).
Foi estabelecida a partir da calvária de camundongos C57BL/6J e
selecionadas com base na alta atividade de fosfatase alcalina no estado em
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repouso. As células tem a capacidade de se diferenciarem em osteoblastos,
osteócitos e já demonstraram formar e calcificar a matriz óssea in vitro. Seus
depósitos já foram identificados e classificados como hidroxiapatita. Além disso,
essas células também secretam o colágeno que servirá de arcabouço para o
restante da produção da matriz (ATCC, 2012).

2.7

Modelos animais

O desejo de identificar genes regulatório da densidade mineral óssea tem
levado à busca de ferramentas genotípicas e fenotípicas de estudo. Além de
vastos estudos epidemiológicos da população mundial para varrer o genoma e
buscar descobrir genes envolvidos na regulação da densidade mineral óssea,
diversos laboratórios adotam linhagens isogências (do inglês Inbred strains) pois
oferecem

as

vantagens

de:

a)

cruzamentos

controlados,

b)

genótipos

caracterizados e definidos, c) controle sobre fatores ambientais, d) facilidade de
manutenção, e) sistemas de tratamentos que ainda não estão disponíveis para
humanos podem ser usados em animais.
Essas linhagens de animais são ainda mais importantes se considerarmos
que as análises genômicas de populações que apresentam segregação de alelos
para doenças ou situações ósseas, ou doenças e situações gerais, dependem da
exatidão e precisão de medidas fenotípicas, número mínimo de sujeitos com cada
característica pesquisada e marcadores específicos nas quantidades necessárias
para mapear toda a população. Os animais experimentais preenchem todos esses
requisitos e características e podem preencher um banco de dados com todas as
informações necessárias, fazendo todas as correlações necessárias, com um
custo e tempo menores.
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2.7.1 Camundongos isogênicos e camundongos isogênicos recombinantes

Os animais mais amplamente utilizados para análises genéticas do genoma
total para estudo de densidade óssea mineral são as linhagens isogênicas (do
inglês inbred strain) de camundongos de laboratório. Essa linhagens são geradas
pelo cruzamento de casais irmãos por mais de 20 gerações consecutivas (EPPIG,
2010). As linhagens isogênicas mais famosas incluem a C57BL/6, C57BL10, C3H,
CBA e BALB/c que foram originariamente desenvolvidas para demonstrar as
bases genéticas de várias formas de cânceres. Essas linhagens desempenham
um papel crucial em todas as áreas da pesquisa biomédica, permitindo de
pesquisadores de todos os centros de pesquisa do globo possam reproduzir
experimentos ou fazer comparações devido a utilização do mesmo material
genético (SILVER, 1995).
Análises genéticas clássicas foram conduzidas cruzando-se os animais
C57BL/6J (C57), com baixa densidade óssea mineral, e os animais C3H/HeJ
(C3H), com alta densidade mineral óssea. Desse cruzamento resultam os animais
híbridos (C57C3H)F1 que foram intercruzados para obter-se (C57C3H)F2, cujas
fêmeas foram utilizadas aos quatro meses de idade para a fenotipagem de seus
ossos ex vivo. Os animais F2 segregam alelos que dirigem as diferenças nas
densidades minerais ósseas das linhagens progenitoras. Observando-se as
distribuições resultantes das densidades femural e lombar desses animais, foi
possível perceber o envolvimento de muitos genes na regulação do pico de
densidade óssea para ambos sítios ósseos. A análise estatística mostrou a
detecção de 11 locos de características quantitativas (QTLs) de densidade mineral
óssea para os fêmures e 5 para lumbares, apresentando tanto diferenças quanto
similaridades nos QTLs nesses sítios ósseos.
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2.7.2 Linhagem C3H/HeJ

A linhagem C3H/HeJ foi desenvolvida por LC Strong em 1920 a partir de
um cruzamento entre fêmea Bagg albina e macho DBA. Os animais resultantes
foram submetidos a uma rigorosa seleção, escolhendo-se aqueles com alta
incidência de tumores mamários. Essa alta incidência foi um resultado da
transmissão pelo leite materno do vírus do tumor mamário de camundongos
(MMTV) (Jax Mice Database, 2012). Não se trata de animal genéticamente
modificado, uma vez que não foram feitas manipulações genéticas no animal, as
mutações observadas foram obtidas espontaneamente através dos cruzamentos
isogênicos.

2.7.3 Linhagem C57BL/6J

O camundongo C57BL/6J é o subclone mais conhecido derivado da
linhagem C57BL (MEKADA et al., 2009). Essa linhagem de animais isogênicos (do
inglês inbred strain) foi criada por CC Little pelo agrupamento de 57 fêmeas com
52 machos do estoque de Abbie Lathrop em 1920. É a linhagem de camundongos
inbred (resultante de cruzamentos isogênicos) mais utilizada. É muito usada na
produção de animais transgênicos. Esta linhagem apresenta animais de vida longa
e com baixa susceptibilidade a tumores. Porém, possuem alta susceptibilidade à
obesidade induzida por Diabetes e Aterosclerose, alta incidência de microftalmia e
outras anormalidades oculares. Assim como o BALB/C, é muito utilizada em
pesquisas do sistema imune, porém sua resposta imune tem como perfil o padrão
Th1 (Jax Mice Database, 2012). Não se trata de animal genéticamente modificado,
uma vez que não foram feitas manipulações genéticas no animal, as mutações
observadas foram obtidas espontaneamente através dos cruzamentos isogênicos.
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Isto posto, nosso intuito é melhorar o conhecimento sobre os efeitos dos
fluoretos no tratamento de células osteoblásticas, contribuindo para a elucidação
dos mecanismos que envolvem a diferenciação osteoblástica e a mineralização da
matriz óssea.
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3 OBJETIVO GERAL

Avaliar o papel do flúor sobre a viabilidade e perfil de fosfatases de células
osteoblásticas provenientes de linhagens de camundongos com diferentes
densidades ósseas.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Avaliar se existe diferença na viabilidade celular e no processo de
mineralização de células osteoblásticas quando submetidas ao tratamento
com fluoretos oriundos de duas fontes: AlF3 (fluoreto de alumínio) e NaF
(fluoreto de sódio).

2. Avaliar se existem diferenças na viabilidade celular e no processo
mineralização frente ao tratamento com NaF quando as células
osteoblásticas são provenientes de camundongos com densidades ósseas
distintas.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Esse trabalho foi realizado em 2 etapas in vitro para atingir alguns objetivos
distintos. Inicialmente, buscou-se avaliar a resposta de células ósseas frente ao
tratamento com diferentes concentrações de fluoreto, além de verificar uma
possível influência na viabilidade quando diferentes sais fluoretados foram usados.
Num segundo momento, o trabalho procurou estudar possíveis diferenças
aos efeitos do tratamento com fluoreto sobre o processo de mineralização
mediada

pelos

osteoblastos

em

células

osteoblásticas

provenientes

de

camundongos com densidades ósseas distintas. Assim, optamos por testar
apenas com NaF uma vez que apresentou resultados bastante favoráveis na
primeira etapa e por se tratar do sal mais amplamente utilizado.

4.1 Grupos Experimentais

Para esse estudo, três fontes distintas de células osteoblásticas foram
utilizadas:
a. cultura primária de células de calvária de camundongos da linhagem C57/Bl
(do inglês cell line)
b. cultura primária de células de calvária de camundongos da linhagem
C3H/HeJ (do inglês cell line)
c. cultura de células estabelecidas da linhagem MC3T3-E1 (do inglês
continuous cell strain) (FRESHNEY, 2011).

4.1.1 Animais C3H/HeJ e C57Bl/6J

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Experimentação Animal da FOB-USP, recebendo os protocolos de números
017/2009 e 03/2012 (Anexos).

62
Foram utilizados camundongos isogênicos de 2 linhagens com densidades
ósseas conhecidas, a saber: C3H/HeJ (C3H) com alta densidade óssea e
C57BL/6J (C57) com baixa densidade óssea (JUDEX et al., 2004) (Figura 4).

Figura 4: Animais com diferentes densidades ósseas usados nesse estudo. A) Imagens
de microCT: Diferentes densidades ósseas dos camundongos C57, aqui representado
como B6, e C3H. Corte transversal mostrando a diferença quantitativa e de arquitetura na
metáfise (superior), epífise (meio) e região mediana da diáfise (baixo) (retirada de Judex e
colaboradores, 2004). B) Figura mostrando alguns dos animais utilizados no experimento.
Os animais C57 apresentam a coloração preta da pele, enquanto que os C3H
apresentam-se com pouca pigmentação dando um aspecto rosado.

Os animais, com idades entre 2 e 5 dias, foram fornecidos pelo Biotério de
nossa Instituição (FOB-USP) (Figura 5A). O desenvolvimento de camundongos
isogênicos requer cuidados especiais, uma vez que diversos problemas são
decorrentes desse tipo de cruzamento. Assim, a manutenção da linhagem
previamente caracterizada é muito importante e deve ser feita pelo acasalamento
adequado de fêmeas e machos isogênicos. Os animais não eram OGM
(organismos geneticamente modificados), uma vez que essa terminologia aplica-
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se àqueles animais cujas mutações são decorrentes de manipulação genética. Os
camundongos estudados são um resultado de mutações espontânea resultantes
dos acasalamentos consaguíneos.
Nesse trabalho, foram utilizados casais monogâmicos que apresentam a
vantagem do aproveitamento do cio pós-parto, evitando-se erros de identificação
entre os animais. Linhagens isogênicas estabelecidas, ou seja, aquelas que já
passaram por pelo menos 20 gerações de acasalamentos, pedem que haja o
acasalamento entre irmãos para a manutenção genotípica.
O técnico Luis Carlos da Silva ficou responsável pela coleta dos animais e
manutenção dos acasalamentos, segundo King e colaboradores (1993).
No laboratório de cultura de células do Centro Integrado de Pesquisas I
(CIP I) da FOB-USP, as cabeças dos filhotes foram decapitadas com lâmina n° 10
de bisturi afiada, após anestesia com Anasedan ® e Dopalen® (1:1, v/v.) para que o
procedimento fosse finalizado em uma única etapa e de maneira rápida e indolor.
Dentro do fluxo laminar, por meio de micropinças e microtesouras, as
calvárias foram cuidosamente manuseadas e removidas. Para isso, foi realizado
um corte no sentido sagital (sobre a região da sutura sagital), sobre uma linha
média imaginária na porção posterior da cabeça do animal. Esse corte foi
extendido até próximo ao focinho. Partindo-se da incisão do corte, foram
realizados retalhos em direção a ambas orelhas externas. Em seguida, realizamos
um divulsionamento adequado do tecido para que tivéssemos amplo acesso às
calvárias (Figura 5B).
Utilizando uma microtesoura, removemos um fragmento único da calvária a
sutura coronal (que une os ossos frontal e parietais) e a sutura lambdoide (que
une os ossos parietal e occipital) (Figura 5C). Após a coleta das calvárias, as
linhas da sutura sagital (que une os ossos parietais) foram removidas (Figura 5D).
Imediatamente após a coleta, as calvárias foram colocadas em tubos contendo
7mL de meio DMEM contendo 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico (Meio
de transporte), até o máximo de 4 calvárias por tubo (Figura 5E).

64

Figura 5: Biotério e procedimentos cirúrgicos de coleta da calvária. A) Sala de
acasalamento das matrizes do Biotério Central da FOB-USP. B) Posicionamento da
cabeça após o divulsionamento dos tecidos moles e exposição da calvária. C)
Remoção da calvária em um fragmento único. D) Remoção da região da sutura sagital.
E) Fragmentos de calvárias removidos e colocados em um tubo cônico contendo meio
de transporte.
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Após

finalizadas

todas

as

coletas,

as

calvárias

foram

lavadas

cuidadosamente com tampão DBSS (tampão de dissecação, do inglês Dissection
Buffer Salt Solution) por 4 vezes, sendo descartado por aspiração à vácuo. Para a
preparação do tampão DBSS utilizamos o tampão HBSS (tampão de Hank, do
inglês Hank´s Buffer Salt Solution) adicionado de gentamicina (Sigma®) a 50
μg/mL e anfotericina B (Sigma®) a 2,5 μg/mL. Para o preparo do HBSS utilizamos
1,3mM CaCl2 (anidro); 5,4 mM KCl; 0,4 mM KH2PO4; 0,5mM MgCl2·6H2O; 0,4mM
MgSO4·7H2O; 136,9 mM NaCl; 4,2 mM de NaHCO3; 0,3mM Na2HPO4·7H2O;
conforme protocolo de Freshney (2010). Todos os reagentes usados eram da
Merck®.
Para que fosse possível obter células individualizadas, ao invés de
fragmentos de explante, realizamos digestão enzimática utilizando-se inicialmente
tripsina 0,1%, 7mL por tubo, durante 15 min a 37 oC e em agitação suave (80rpm).
Decorrido esse período, todo o sobrenandante foi descartado e o tubo lavado com
tampão PBS por 3 vezes, sendo descartado por aspiração à vácuo. Para o
preparo do PBS foram utilizados 1,8mM CaCl2 (anidro); 2,68 mM KCl; 1,47 mM
KH2PO4; 0,5mM MgCl2·6H2; 3,98mM MgSO4·7H2O; 136,9 mM NaCl; 8,06mM
Na2HPO4·7H2O (conforme protocolo de Freshney, 2010). Todos os reagentes
usados eram da Merck®.
Para cada tubo, 3mL de colagenase 1mg/mL foram adicionados e mantidos
novamente a 37oC e agitação suave (80rpm) por 90min. Após a digestão, a
enzima foi inibida com 3mL de soro fetal bovino. Todo o conteúdo foi coletado e
adicionado em novo tubo para posterior centrifugação.
O sobrenadante foi centrifugado a 800rpm por 5min, ressuspendido em
meio completo e incubado por 24h (adaptado de Yadav e colaboradores, 2011).
Depois da incubação foi feita uma lavagem cuidadosa em PBS para remover as
células mortas. O meio completo era composto de αMEM (Sigma-Aldrich®) (Figura
6A) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Nutricell®), 50µg/mL de
gentamicina, 25µg/mL anfotericina B (Figura 6B).
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Figura 6: Meio (A) e antibiótico e antifúngico (B) utilizados com as linhagens C3H e C57.

Para todos os experimentos, as células coletadas das calvárias dos
camundongos C3H e C57 estavam entre as passagens 1 e 3 e a expansão foi
realizada em garrafas de cultura de células de 25, 75 ou 150 cm 2 até que
atingissem a quantidade necessária para cada experimento. Para isso, utilizamos
αMEM (Sigma®) contendo 10% de soro fetal bovino (Nutricell®) e 50U/mL de
penicilina, 50mg/mL estreptomicina (Sigma®), que passaremos a denominar como
meio de Expansão (ME).

Os pré-osteoblastos da linhagem MC3T3 foram cultivados em meio MEM
com antibióticos (Nutricell®) suplementado com 9 nucleosídeos (Tabela 1)
(Sigma®) e soro fetal bovino a 10% (SFB) (ZAMBUZZI et al., 2008).
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Tabela 1. Concentração de nucleosídeos utilizados na suplementação do meio
MEM para o cultivo das células da linhagem MC3T3.

Nucleosídeo

Concentração
(mg/L)

Adenosina

10

Citidina

10

2’-Desoxiadenosina·H2O

10

2’-Desoxicitidina HCl

11

2’-Desoxiguanosina

10

Guanosina

10

Ácido Lipóico

0,2

Timidina

10

Uniridina

10

Independente do experimento a ser realizado, ou da origem celular, a
expansão foi realizada por digestão enzimática, utilizando-se a enzima tripsina
(0,25%) pelo tempo máximo de 10min e sua inativação foi feita com o dobro de
volume de meio de cultura contendo soro fetal bovino (Figura 7).
Para a contagem das células utilizamos o método descrito por Freshney
(2011), utilizando a coloração por Azul de Tripan em câmara de Neubauer (Figura
8). Seguindo esse protocolo, não devemos contar as células que incorporaram o
corante, pois possívelmente não estejam mais viáveis. Realizamos os cálculos
necessários, de acordo com a área da câmera e o volume final de onde coletamos
as células para contagem e temos o total de células nesse dado volume.
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4.2 Concentrações dos fluoretos

Para os ensaios com a linhagem MC3T3-E1 foram utilizadas as
concentrações de NaF e AlF3 de 0, 5 µM, 10 µM, 100 µM e 1mM. Com relação às
células da calvária das linhagens C3H e C57, foram utilizadas as concentrações
de 0, 5 µM, 10 µM, 100 µM e 1mM de NaF.

Figura 7: Subcultivo celular. A) Aspecto do fundo da garrafa de cultura durante o
processo de digestão enzimática com tripsina. B) Todo o conteúdo da garrafa que
recebeu a digestão enzimática é colocado em um tubo cônico e centrifugado. C) Aspecto
do concentrado celular após a centrifugação. D) Aspecto do concentrado celular após o
descarte do meio.

69

B

A

C
D

Figura 8: Contagem de células. A) Câmara de Neubauer utilizada nesse estudo. B)
Aplicação na Câmara de Neubauer de 10µL contendo diluição celular e azul de tripan.
C) Visualização de um dos quadrantes. D) Posicionamento da câmara de Neubauer no
microscópio invertido para a contagem de células.
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4.3 Etapa 1: Viabilidade celular sob diferentes concentrações de fluoretos de
dois sais fluoretados

Os ensaios de Redução de MTT e Incorporação de Vermelho Neutro foram
utilizados para avaliar-se a viabilidade celular das células osteoblásticas quando
tratadas com sais fluoretados.
Essa etapa buscou verificar: 1) Viabilidade celular de dois fluoretos: NaF e
AlF3; e 2) viabilidade do NaF frente a células com diferentes suceptibilidades ao
fluoreto.

4.3.1 Viabilidade celular pela Redução do MTT

Este ensaio, definido na literatura como apropriado para estimativa de
citotoxidade (HANSEN ET AL.,1989; SCHWEIKL E SCHMALZ, 1996), baseia-se
na capacidade que a enzima succinato desidrogenase (presente nas mitocôndrias
de

células

viáveis)

apresenta

de

converter

o

sal

de

tetrazolium

(dimetiltiazoldifeniltetrazolium, ou MTT), que é hidrossolúvel e de cor amarela
(Figura 9A), em cristais de formazana, que são de cor azul escura. Esta
capacidade, que somente as células vivas possuem, indica atividade mitocondrial
e consequente viabilidade celular (CARMACHIEL 1989; SLETTEN ET AL., 1999;
DAHL, 2006), que pode ser comparada com um grupo não tratado e uma
estimativa é feita com relação à diminuição da absorção nos grupos tratados.
No dia seguinte ao plaqueamento, o meio foi removido das células, as
placas foram lavadas 2x com PBS (Figura 9B), os respectivos tratamentos foram
colocados nos poços (Figuras 9C) e confirmados no microscópio (Figura 9D).
A atividade mitocondrial foi avaliada através da incubação das células em uma
solução de 0,5mg de MTT/ mL de ME, por 4h, a 37ºC em incubadora de CO 2 (5%).
Após a remoção da solução, o pigmento insolúvel reduzido intracelularmente foi
excluído em 200µL de DMSO à temperatura ambiente (Figura 10A). Em seguida,
a absorbância foi mensurada a 570 nm (Fluorstar Optima- BMG Labtech) (Figura
10B).
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4.3.2 Viabilidade celular pela Incorporação do Vermelho Neutro

Figura 9: MTT e os tratamentos. A) Aspecto macroscópico do sal de Tetrazolium
(cor amarela). B) Lavagem das placas de 96 poços com PBS 1X. C) Aplicação dos
respectivos tratamentos. D) Observação das placas em microscópio invertido.

Este ensaio baseia-se na aplicação de um corante (vermelho neutro) que
penetra a membrana celular de células viáveis, difundindo-se e concentrando-se
nos lisossomos. Assim, permite a distinção entre células viáveis, danificadas e
mortas, baseado na capacidade que os lisossomos celulares têm de absorver o
corante (BORENFREUND & PUENER, 1984).
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Utilizamos o corante na concentração de 50 g/mL de vermelho neutro em
ME. A solução obtida permaneceu em estufa 37ºC, overnight para haver a
precipitação de cristais.
As células foram tratadas com essa solução e as placas incubadas por 3h,
a 37ºC, para permitir a captação do corante pelos lisossomos das células viáveis
(Figura 11A). Em seguida, foram lavadas com PBS, sendo o corante extraído
numa solução de etanol 50% e ácido acético 1%, colocando-se 200µL dessa
solução/poço (Figura 11B). A absorbância foi determinada a 540 nm no
espectrofotômetro (Fluorstar Optima- BMG Labtech).

Figura 10: Dissolução dos cristais de formazana e o espectrofotômetro. A) placa do
experimento de MTT após a incubação e posterior dissolução dos cristais com DMSO. B)
Espectrofotômetro com leitor de microplaca utilizado nesse ensaio.

4.3.3 Viabilidade celular de dois sais fluoretados

Nessa etapa, as células da linhagem MC3T3-E1 foram plaqueadas na
densidade de 5x103 células por poço, em placas de 96 poços poços (6,54 mm de
diâmetro interno, 0,396 cm2 de área de crescimento, TPP). Decorridos 24 horas do
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plaqueamento, o meio foi removido, os poços foram lavados com PBS e o
tratamento com os fluoretos foi adicionado.

Figura 11: Aplicação do Vermelho Neutro. A) Aplicação do Vermelho Neutro em placa de
96 poços. B) Aspecto das placas após a extração do corante.

A viabilidade celular foi testada após 24, 48, 72 e 96 horas do tratamento
o

(37 C, 5% CO2). Os ensaios foram realizados em sextuplicatas. Utilizamos os
tratamentos com os fluoretos descritos no item 4.1.4, além de um grupo Blank
(apenas meio ME sem células) e um grupo controle (células sem tratamento).

4.3.4 Viabilidade de células com diferentes susceptibilidades ao fluoreto
Nesse ensaio, utilizamos uma densidade celular de 5x10 3 células por poço,
em placas de 96 poços poços (6,54 mm de diâmetro interno, 0,396 cm2 de área de
crescimento, TPP®).
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Os ensaios foram realizados em sextuplicatas e avaliados 24, 48, 72, 96 e
120 horas após o plaqueamento. Utilizamos os tratamentos com NaF descritos no
item 4.1.4, além de um grupo controle (células sem tratamento).

4.4 Etapa 2: Efeitos do fluoreto sobre o processo de mineralização

As células da linhagem MC3T3-E1 foram cultivadas conforme descrição do
item 4.3.2 sem a indução osteogênica.
Nessa etapa, as células C3H e C57 receberam a indução osteogênica.
Para isso, ao MEM foram adicionados os fatores 10 mmol/L beta-glicerofosfato e
50µg/mL de ácido ascórbico, passando a ser denominado de meio osteogênico
(MO). Assim, as células receberam, além dos respectivos tratamentos com
fluoretos, a indução osteogênica concomitante.

4.4.1 Análise das Fosfatases
As células foram plaqueadas a uma densidade de 2 x 10 4 células/cm2 e
tratadas com os grupos experimentais especificados acima por 7, 14, 21 e 28 dias
para as linhagens C3H e C57 e 24, 48, 72 e 96 horas para MC3T3-E1.
Cada tratamento foi realizado em triplicata para ambas linhagens C3H e
C57 (tratamento com NaF) e MC3T3-E1 (tratamento com NaF e AlF3) em placas
de 24 poços (TPP®).
Decorridos os períodos experimentais, o meio foi removido e coletado,
recebendo o termo de “Sobrenadante”. Em seguida foi armazenado a -200C em
microtubos identificados.
As células aderidas foram lavadas duas vezes com PBS e lisadas com
tampão 20mM Tris HCl pH 7,5; 0,5mM de MgCl2; 0,1% Triton X-100 em pH 7,5
adicionado de inibidor de proteases (seguindo as especificações do fabricante).
Os lisados celulares foram transferidos para um microtubo e sonicados por
3 pulsos de 10s cada. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 10min a
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12000 rpm e armazenadas a – 20 0 C até o momento da análise. Essas amostras
foram denominadas “Lisados”.
No dia da análise, os microtubos foram descongelados em gelo. Os ensaios
foram realizados utilizando-se o kit FOSFATASES da empresa Doles®, baseado
na utilização de p-nitrofenilfosfato como substrato para a enzima.
Foram utilizadas placas de 96 poços e as leituras foram feitas em
espectrofotômetro a λ= 410nm.
Para tanto utilizamos 10µL de amostra, 40µL do tampão específico para
cada enzima (Alcalina: tampão pH 10,5; ácida total: tampão 4,8; ácida resistente
ao tartarato: pH 4,8 contendo ácido tartárico), 50 µL de substrato (pnitrofenilfosfato) e 200 µL de NaOH 0,1M.
Para os ensaio da fosfatase alcalina, as placas foram incubadas por 10min
a 370C e para as fosfatases ácidas por 30 min a 370C.
Os resultados das absorbâncias foram comparados com os padrões
fornecidos pelo kit e expressos em UI/L.

4.4.2 Comprovação da Mineralização por Von Kossa

A comprovação da mineralização foi feita por meio do ensaio do Von Kossa
(Figura 12A) após 28 dias com tratamento com MO para a linhagem C57,
conforme descrito no item 4.3.
As células foram plaqueadas na densidade de 1,2 x 10 4 células por cm2 em
placas de 12 poços e divididas em 5 grupos experimentais: Controle (apenas com
meio ME), Controle MO (apenas com meio MO), I (meio MO + 10-3M NaF), II (meio
MO + 10-4M NaF) e III (meio MO + 10-5M NaF).
Decorridos o período experimental, os meios foram removidos dos poços e
lavados 2 vezes com PBS. As culturas foram fixadas com etanol 100% por 10 min.
Todo o etanol foi removido, sendo os poços lavados 3 vezes com PBS e cobertos
com nitrato de prata a 5% e mantidas sob luz ultravioleta por 30 min. Após três
novas lavagens com PBS, a solução de tiossulfato de sódio a 5% por 5 minutos e
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lavados novamente (Figuras 12B e C). As imagens foram capturadas em um
microscópio invertido (Figura 12D).

Figura 12: Reagentes e ensaio Von Kossa. A) Reagentes utilizados no ensaio Von
Kossa. B) Placa sendo lavada com tiossulfato de sódio. C) Aspecto final da placa. D)
Microscópio utilizado para captura das imagens.
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4.5 Análise Estatística

Os dados foram tabulados em planilhas do Excel para o cálculo da média e
desvio-padrão. Foi realizado a ANOVA a três critérios, utilizando o Software
STATISTICA 11.0. Manteve-se o nível de significância de 5%.
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4

RESULTADOS

Os resultados serão apresentados utilizando-se a mesma sequência da
descrição em Material e Métodos.

5.1 Viabilidade celular testando diferentes concentrações de fluoreto e de
sais fluoretados

5.1.1 Viabilidade celular testando dois sais fluoretados

5.1.1.1 Redução do MTT

Todos os valores das absorbâncias obtidas com o ensaio da redução do
MTT estão apresentados na Figura 13 e Apêndice A. Pudemos observar, para o
ensaio de redução do MTT, que houve diferença estatisticamente significante
entre os dois fluoretos observados, NaF e AlF3 (p<0,001). Também é possível
afirmar que os tempos experimentais mostraram grandes diferenças entre si
(p<0,001). O efeito tipo de fluoreto e sua concentração vai depender do período
experimental considerado, sendo que nos períodos 24h e 96h foram registrados
os maiores valores de absorbância, tanto para ambos fluoretos avaliados, apesar
de mais acentuado para NaF.
Houve diferença estatística significante entre o período de 48h e 72h para
ambos fluoretos e é possível observar uma diminuição na absorbância para todos
os grupos nesse período (p<0,001).
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Figura 13. Ensaio da Reduçao do MTT. Média e desvio-padrão dos grupos tratados com diferentes concentrações de
fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.
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5.1.1.2 Incorporação do Vermelho Neutro.

As médias ± desvios padrões das absorbâncias obtidas com o ensaio da
Incorporação do Vermelho Neutro estão ilustrados na Figura 14 e Apêndice B.
O teste de Tukey nos mostra que houve diferenças entre os fluoretos
(p<0,001). Quando foram consideradas apenas as concentrações para o
Vermelho Neutro não foram observadas diferenças estatisticamente significantes.
O período de 72h foi considerado significante quando comparado com os demais
períodos. Observamos uma homogeneidade nos valores de absorbância entre os
períodos para os dois fluoretos estudados.

5.1.2 Viabilidade de células com diferentes susceptibilidades ao fluoreto

5.1.2.1 Redução do MTT

A viabilidade das linhagens C3H e C57 obtida pela redução do MTT está
ilustrada na Figura 15 e Apêndice C na forma de média ± desvio padrão das
absorbâncias obtidas após os tratamentos com NaF. Nesse ensaio observamos
uma homogeneidade nos valores obtidos pela linhagem C57 ao longo dos
períodos experimentais. Por outro lado, observamos que, para todos os grupos
experimentais da linhagem C3H houve picos nas absorbâncias encontradas nos
períodos de 72 e 120h. Os outros períodos experimentais apresentaram valores
estatisticamente inferiores nas absorbâncias da linhagem C3H.
Esse ensaio nos permitiu perceber uma diferença estatística significante
entre as linhagens (p<0,001) sendo que C57 apresentou maior viabilidade nos
períodos de 24, 48 e 96h, enquanto que C3H apresentou maiores valores em 72 e
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120h, para todos os grupos experimentais. Esses resultados comprovam o
comportamento distinto das linhagens frente ao tratamento com o fluoreto.

5.1.2.2 Incorporação do Vermelho Neutro

Em semelhança ao MTT, as duas linhagens apresentaram comportamentos
distintos frente a esse ensaio (p<0,001). Na Figura 16 e Apêndice D observamos
as diferenças nas absorbâncias para as duas linhagens pesquisadas após o
ensaio da Incorporação do Vermelho Neutro. De um modo geral, para a linhagem
C3H observamos os valores variando de 0 (grupo 10 -5M) no período de 72h até
valores altos de absorbância (0,717) para o grupo 10-5M no período de 24h. Da
mesma forma, não houve uma homogeneidade para esse ensaio para C57,
variando de 0,647 para o grupo 10-5M no período de 120h até valor 0 no período
de 24h para os grupos Controle, 10-3 e 10-5M.
O período de 24h para a linhagem C57 não foi conclusivo pois todos os
valores apresentaram-se nulos, inclusive o grupo controle. A partir de 48h,
observamos que o grupo de 10-3M (48, 96 e 120h) e controle (72h) apresentaram
os menores valores de absorbância. Por outro lado, o grupo de 10-5M apresentou
os maiores valores de absorbância, embora esse aumento não tenha sido
estatisticamente diferente do grupo controle para o período de 48h (p=0,070).
O período de 72h também não foi conclusivo para essa linhagem, uma vez
que poucos valores diferiram de zero. Para a linhagem C3H observamos que os
menores valores de absorbância predominaram na concentração 10 -3M, com
exceção de 24h que o grupo controle apresentou a menor absorbância, contudo
sem diferença estatisticamente significante com o grupo 10-3M. Esses menores
valores para o grupo 10-3M foram estatisticamente significantes na comparação
com 10-4 (p=0,015) e 105M (p<0,001) para 48h e na comparação com controle e
10-4M no período de 120h.
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Com relação aos maiores valores de absorbância, podemos dizer que o
grupo tratado com 10-5M de NaF da linhagem C3H apresentou maiores valores de
absorbância para 24h (0,717) e 48h (0,714), com diferenças estatisticamente
significantes quando comparado com os demais grupos nos dois períodos
experimentais (p<0,001). Para os períodos de 96 e 120h verificamos que a
concentração 10-4M apresentou os maiores valores de absorbância (0,043 e
0,441), diferindo estatisticamente de 10-3 e 10-5M em 120h (0,049 e 0,163)
(p<0,001).

5.2. Efeitos do fluoreto sobre o processo de mineralização

5.2.1 Ensaio das Fosfatases

5.2.1.1 Atividade enzimática da Fosfatase Alcalina nas células tratadas com
diferentes concentrações de sais fluoretados

Os dados referentes à fosfatase alcalina encontram-se na Figura 17 e
Apêndice E e estão expressos na forma de média±desvio padrão dos valores de
absorbância convertidos em UI/L. Não houve diferenças estatisticamente
significantes entre os 2 fluoretos testados com p=0,109, embora diferenças
pontuais tenham sido encontradas.
O período de 24h apresentou diferença estatística significante entre os
fluoretos para as concentrações de 10-5M, 5x10-6M e 10-3M (p=0,043, 0,491 e
p=0,043, respectivamente). Observamos que o período de 48h apresentou
diferença estatisticamente significante quando fazemos uma avaliação geral do
AlF3. Pela avaliação das multiplicas comparações de Tukey verificamos diferenças
estatísticas significantes no fluoreto de alumínio após 48h apenas nas
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comparações do controle com as demais concentrações de fluoreto, apresentando
p<0,001 para todas as comparações. Com relação ao NaF, nesse mesmo período,
não foram observadas diferenças estatísticas significantes (p=0,171).
O período de 72h não demonstrou diferenças estatísticas significantes para
nenhum dos grupos fluoretados, considerando-se os dois tipos de fluoretos
estudados e os grupos fluoretados. As comparações com os tipos de fluoretos e
as diversas concentrações para o período de tratamento de 96h, também não
demonstrou diferenças significantes (p=0,062). O grupo Controle do AlF 3 diferiu
dos grupos fluoretados, apresentando valores bastante superiores aos demais
grupos nos períodos de 24, 48 e 72h.
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Figura 14. Ensaio da Incorporação do Vermelho Neutro. Média e desvio-padrão dos grupos tratados com diferentes
concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.
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Figura 15. Ensaio da Redução do MTT. Média e desvio-padrão das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas
com diferentes concentrações de NaF.
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Figura 16. Ensaio da Incorporação do Vermelho Neutro. Média e desvio-padrão das duas linhagens de camundongos
C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.
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Figura 17. Ensaio da Fosfatase Alcalina. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L dos grupos
tratados com diferentes concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.
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5.2.1.2 Atividade enzimática da Fosfatase Ácida Total nas células tratadas
com diferentes concentrações de sais fluoretados

Os dados referentes a fosfatase ácida total encontram-se na Figura 18 e
Apêndice F e estão expressos na forma de média±desvio padrão dos valores de
absorbância convertidos em UI/L.
O teste de ANOVA a três critérios nos mostrou que os tipos de fluoretos
diferiram entre si, com significância estatística (p<0,001). Em geral, o AlF 3
apresentou valores maiores de fosfatase ácida quando comparado com NaF,
embora em diversos grupos as diferenças não fossem estatisticamente
significantes.
Quando o fator de comparação considerado foi o tempo, pudemos verificar
que 24h apresentou diferença estatisticamente significante quando comparado
com os demais períodos experimentais, com p<0,001.
O

fluoreto

de

alumínio

mostrou

diferenças

estatísticas

bastante

significantes, quando comparamos os valores de fosfatase ácida após 24h de
tratamento com relação aos demais períodos (p<0,001). No caso do NaF, apenas
os períodos de 48 e 96h diferiram entre si. Para 48h e NaF, os valores estiveram
na faixa de 0,10 a 0,24 UI/L e para 96h na faixa de 0,06 a 0,19 UI/L.
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Figura 18. Ensaio da Fosfatase Ácida Total. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L dos
grupos tratados com diferentes concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.
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5.2.1.3 Atividade enzimática da Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato nas
células tratadas nas diferentes concentrações de sais fluoretados

Os dados referentes à fosfatase ácida resistente ao tartarato encontram-se
na Figura 19 e Apêndice G e estão expressos na forma de média±desvio padrão
dos valores de absorbância convertidos em UI/L.
A análise da variância a 3 critérios mostrou que houve diferença
estatisticamente significante para a fosfatase ácida resistente ao tartarato com a
linhagem MC3T3, nos tipos de fluoretos pesquisados para o período de 24h
(p<0,001).
Para 48h, considerando-se apenas o tratamento com NaF, não observamos
diferenças estatísticas entre as concentrações nesse período. Da mesma forma
podemos afirmar para o AlF3.
No período de 72h podemos verificar que as concentrações 10 -5 e 5 x 10-6M
não apresentaram diferenças entre NaF e AlF3, com p= 0,821 e p=0,007.
O período de 96h não apresentou diferenças estatísticas entre os fluoretos
para nenhum dos grupos. Também não foram encontradas diferenças entre as
concentrações, dentro do mesmo fluoreto.
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5.2.1.4

Fosfatase Alcalina nas células com diferentes susceptibilidades ao
fluoreto

5.2.1.4.1 Lisados

Os valores da fosfatase alcalina estão na Figura 20 e Apêndice H
demonstrados na forma de média ± desvio padrão convertidos em UI/L.
Foi possível observar uma interação significante entre a linhagem celular, a
concentração e o tempo, de forma estatisticamente significante (p=0,007).
Considerando-se apenas a linhagem estudada, verificamos que houve diferença
estatística significante entre C3H e C57 com p<0,001, sendo que no geral, a
primeira linhagem apresentou os maiores valores de atividade da enzima.
O período de 7 dias apresentou os maiores valores para C3H e por outro
lado, para C57, esse período representou as menores médias de atividade da
enzima. Nesse período ainda observamos que com relação às linhagens celulares
comparadas com as concentrações de fluoreto, houve diferença estatística com
p<0,001, uma vez que os valores de absorbância foram significativamente maiores
para a linhagem C3H. Apesar desses valores menores e maiores nesse período,
não pudemos observar diferenças estatisticamente significantes entre as
concentrações para ambas linhagens (p=0,052).
Da mesma forma, o período de 14 dias apresentou diferenças estatísticas
(p<0,001) quando foram consideradas as linhagens com relação às diferentes
concentrações de fluoreto.
Seguindo o padrão dos períodos anteriores, após 21 dias de tratamento, a
análise da relação das diferentes linhagens com diferentes concentrações
demonstrou grande diferença estatística, com p<0,001, novamente com C3H
apresentando valores superiores a C57.
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Da mesma forma, o período de 28 dias mostrou grande diferença estatística
entre a comparação das linhagens com as diferentes concentrações de fluoreto
(p<0,001), apresentando C3H os maiores valores novamente.

5.2.1.4.2 Sobrenadantes

Os valores da fosfatase alcalina obtida dos Sobrenadantes estão expressos
na Figura 21 e Apêndice I na forma de média ± desvio padrão convertidos em
UI/L.
A ANOVA a três critérios das absorbâncias da fosfatase alcalina obtidas a
partir dos sobrenadantes mostra uma grande diferença estatística quando
consideramos as linhagens estudadas, os períodos experimentais e as
concentrações de fluoretos utilizadas (p<0,001). As linhagens celulares diferiram
estatisticamente entre si (p<0,001). Além disso, o grupo Controle demonstrou
comportamento distinto dos demais grupos experimentais para quase todas as
comparações (p<0,001).
Quando nos reportamos aos períodos experimentais, observamos que o
período de 7 dias foi diferente dos demais períodos (p<0,001), apresentando os
maiores valores para ambas linhagens. Da mesma forma, observamos que o
período de 28 dias também diferiu dos períodos 14 e 21 dias (p<0,001).
Não

observamos

diferenças

estatisticamente

significantes

nas

comparações entre linhagem e concentração nos períodos de 7 dias (p<0,001) e
21 dias (p<0,009), embora tenham havido diferenças individuais, quando
comparamos cada concentração com o tipo de linhagem.
Da mesma forma, observamos diferenças estatísticas significantes
(p<0,001) entre as linhagens no período de 14 dias, com C57 apresentando
maiores valores.
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Para o período de 21 dias, observamos que as linhagens apresentaram
diferenças entre si (p<0,001). O período de 28 dias demonstrou novamente
diferenças entre as linhagens estudadas (p<0,001). Novamente os controles para
ambas linhagens apresentaram os maiores valores de atividade da enzima. Porém
os valores aos 28 dias foram inferiores aos valores aos 21 dias, para quase todas
as comparações das duas linhagens.

5.2.1.5 Fosfatase Ácida Total nas células com diferentes susceptibilidades
ao fluoreto

5.2.1.5.1 Lisados

Os valores dos Lisados da fosfatase ácida total estão expressos na Figura
22 e Apêndice J na forma de média ± desvio padrão convertidos em UI/L.
De um modo geral, houve diferenças estatísticas significantes entre as
linhagens de camundongos pesquisadas (p<0,001). No entanto, considerando-se
apenas as concentrações ou apenas os períodos experimentais, não pudemos
observar diferenças estatísticas entre os grupos, dentro da mesma linhagem.
A linhagem C57 apresentou quantidades de fosfatase ácida muito
superiores aos valores observados para C3H, considerando-se todas as
concentrações e todos os tempos experimentais (p<0,001). Os valores para C57
variaram de 10,44 UI/L para MO no período de 28 dias até 13,74 UI/L também
para MO, porém no período de 14 dias e 13,74 para o controle de 21 dias. No
caso de C3H, as variações foram de 6,95 UI/L para CO e após 28 dias de
tratamento até 8,33 UI/L para 10-4M no período de 14 dias.
Após 7 dias de tratamento, as linhagens apresentaram-se diferentes mas
não houve diferenças estatisticamente significantes entre as concentrações,
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dentro da mesma linhagem celular. Para C57, os valores variaram de 10,53 UI/L
(CO) a 12,38 UI/L (10-5M) e para C3H variaram de 7,30 UI/L (10-4M) a 8,18 UI/L
(10-5M).
Após 14 dias de tratamento, também verificamos que houve diferenças
entre as linhagens (p<0,001), embora não tenhamos observado diferenças nas
absorbâncias dos grupos dentro da mesma linhagem. Enquanto na linhagem C3H,
o grupo 10-4M (8,33 UI/L) apresentou os maiores valores, para a linhagem C57,
esse mesmo grupo representou os menores valores, nesse período (11,20 UI/L).
Assim, os valores para C3H variaram de 7,62 UI/L (10 -3M) a 8,33 UI/L, enquanto
que para C57 variaram de 11,20 a 13,74 UI/L para MO.
O período seguinte, 21 dias, não demonstrou diferenças estatísticas entre
os grupos da linhagem C3H, embora os grupos 10-5M (7,60 UI/L) e 10-4M (8,02
UI/L) tenham representado os menores e maiores valores, respectivamente. Para
a linhagem C57, o menor valor de absorbância foi encontrado pelo grupo 10 -4M
(10,95 UI/L), que se apresentou diferente do grupo Controle (13,74 UI/L)
(p=0,006), MO (13,69 UI/L) (p=0,007) e 10-5M (13,86 UI/L) (p=0,004). Esse grupo
foi o que apresentou menores valores de absorbância, mas não se apresentou
diferente do grupo 10-3M (11,05 UI/L).
No período de 28 dias também percebemos que não houve diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos da linhagem C3H, com valores
variando de 6,95 UI/L para o Controle a 7,81 UI/L para o grupo 10 -5M. Porém na
linhagem C57 algumas diferenças foram notadas. O grupo controle apresentou os
maiores valores de atividade da enzima (13,55 UI/L) e o grupo MO apresentou os
menores valores (10,44 UI/L), com diferenças estatísticas entre eles (p=0,002). O
grupo 10-5M (12,01 UI/L) não apresentou diferenças com nenhum dos demais
grupos.
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Figura 19. Ensaio da Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa
em UI/L dos grupos tratados com diferentes concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.
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Figura 20. Ensaio da Fosfatase Alcalina. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidos dos
Lisados das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentracões de NaF.

14
12
10

UI/L

8
6

7d
14d

4

21d
28d

2

C3H
C57
Linhagens celulares/Grupos Experimentais

10-5M

10-4M

10-3M

MO

CONTROLE

10-5M

10-4M

10-3M

MO

CONTROLE

0

97

Figura 21. Ensaio da Fosfatase Alcalina. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidos dos
Sobrenadantes das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.
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5.2.1.5.2 Sobrenadantes

Os valores da fosfatase ácida total dos sobrenadantes estão expressos na
Figura 23 e Apêndice K na forma de média ± desvio padrão convertidos em UI/L.
De um modo geral, a linhagem C3H apresentou valores de fosfatase ácida
total coletada dos Sobrenadantes superiores à linhagem C57, com exceção ao
grupo MO após 28 dias de tratamento, na qual observamos que os valores para
C3H foram ligeiramente inferiores. No geral, os valores dessa fosfatase para C3H
variaram de 6,40 no grupo MO (28 dias) a 13,42 UI/L para controle (28 dias). Para
C57, os valores foram inferiores, variando de 4,77 UI/L no grupo controle (21 dias)
a 8,64 UI/L no grupo 10-5M (28 dias).
Verificamos que após 7 dias de tratamento, as diferenças observadas entre
as linhagens não foram estatisticamente significantes (p=0,457). Nos demais
períodos, houve diferenças estatisticamente significantes entre os valores de
absorbância das linhagens (p≤0,039).
Os

períodos

experimentais

também

foram

significantes

quando

consideramos os valores das fosfatases. Para C3H, o período de 28 dias
apresentou diferença estatística quando comparado com 7 (p<0,001) e 14 dias
(p=0,021), pois alguns grupos apresentaram valores bastante superiores. Por
outro lado, a linhagem C57 não apresentou diferenças com relação aos períodos
experimentais.
No período de 7 dias verificamos que para ambas linhagens, o grupo 10 -5M
apresentou os menores valores de absorbância, com valores 7,52 UI/L (C3H) e
6,95 UI/L (C57). Para o mesmo período, os maiores valores foram obtidos pelo
grupo MO (C3H) (8,16 UI/L) e 10-3M (C57) (7,66 UI/L).
Após 14 dias de tratamento, observamos que o grupo controle (9,45 UI/L) e
o grupo 10-4M (7,78 UI/L) representaram o maior e menor valores para a linhagem
C3H e os grupos 10-3M (7,98 UI/L) e MO (5,22 UI/L) para a linhagem C57.
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De forma diversa, percebemos que os grupos MO (10,18 UI/L) e 10 -5M
(8,64 UI/L) foram os maiores valores e o grupo controle (7,19 e 4,77 UI/L) os
menores valores, respectivamente para C3H e C57 após 21 dias de tratamento.
Observamos que o grupo MO apresentou os menores valores após 28 dias
de tratamento, para ambas linhagens, com valores de 6,65 UI/L para C57 e 6,395
UI/L para C3H. Para C3H os grupos controle (13,42 UI/L) apresentaram os
maiores valores e para C57, os maiores valores foram obtidos também por 10 -5M
(8,64 UI/L).

5.2.1.6 Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato nas células com diferentes
susceptibilidades ao fluoreto

5.2.1.6.1 Lisados

Os valores dos Lisados da fosfatase ácida resistente ao tartarato estão
expressos na Figura 24 e Apêndice L na forma de média ± desvio padrão
convertidos em UI/L. Embora com valores próximos, verificamos que houve
diferença estatística entre as linhagens celulares (p<0,001). Numa visão geral,
verificamos que os valores de C57 variaram de 8,52 UI/L (10-4M) no período de 7
dias a 10,04 UI/L (10-5M) no período de 14 dias e para C3H variaram de 7,62 UI/L
para CO (28 dias) a 8,92 UI/L para 10-4M (14 dias).
Comparando-se

as concentrações

dentro

de

um

mesmo

período

experimental, apenas foi possível observar diferenças estatísticas significantes
após 14 dias de tratamento, entre as concentrações 10 -3M e 10-5M (p=0,029).
A linhagem C3H apresentou valores variando de 8,00 para o grupo 10 -4M
até 8,78 UI/L para o grupo 10-5M para o período de 7 dias. Nesse mesmo período
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verificamos que os valores de C57 ficaram entre 8,52 UI/L também para o grupo
10-4M e 9,30 UI/L para o grupo 10-3M.
Aos 14 dias o grupo 10-3M (8,09 UI/L) apresentou os menores valores para
C3H e o grupo 10-4M os maiores valores (8,92 UI/L). Para C57 os menores valores
foram observados no grupo 10-4M (9,09 UI/L) e os maiores 10-5M (10,04 UI/L).
No período de 21 dias as médias de absorbâncias para C3H ficaram entre
8,19 UI/L (10-5M) e 8,69 UI/L (10-4M) e para C57 entre 8,97 UI/L (10-5M) e 9,63
UI/L (10-3M).
No período de 28 dias, os menores valores para C3H foram do grupo
Controle (7,62 UI/L) e os maiores para 10-3M (8,52 UI/L). De forma oposta, o grupo
10-3M (8,54 UI/L) representou os menores valores para C57 e o grupo 10-5M
representou os maiores valores (8,94 UI/L).

5.2.1.6.2 Sobrenadantes

Os valores dos Sobrenadantes da fosfatase ácida total estão expressos na
Figura 25 e Apêndice M na forma de média ± desvio padrão convertidos em UI/L.
De um modo geral, podemos dizer que a linhagem C3H apresentou valores
maiores de fosfatase ácida resistente ao tartarato, obtidos das absorbâncias dos
sobrenadantes, quando comparada com a linhagem C57 (p<0,001). Para C3H, os
valores variaram de 13,31 UI/L para 10-5M e período de 28 dias até 35,81 UI/L
para 10-4M no período de 14 dias. Por outro lado, a variação para C57 foi de 6,98
UI/L para MO no período de 7 dias até 20,77 UI/L também para MO, porém no
período de 28 dias.
Para o período de 7 dias verificamos que o grupo 10 -5M de C3H apresentou
os maiores valores de absorbância (29,57 UI/L) apresentando diferença estatística
com MO (14,18 UI/L), 10-3M (16,59) e 10-4M (14,14) (p<0,001). Da mesma forma,

101
o grupo controle (24,80 UI/L) diferenciou-se de MO, 10-3 e 10-4M (p<0,001). Para
C57 não observamos diferenças entre os grupos nesse período (p=0,970). Os
valores de C57 variaram de 6,98 UI/L (MO) a 8,02 UI/L (10-5M).
Novamente não observamos diferenças para C57 após 14 dias de
tratamento (p=0,984), com valores variando de 7,67 UI/L (MO) a 8,62 UI/L (10 -5M).
Para C3H verificamos que a concentração 10-4M (35,81 UI/L) e 10-5M (22,90 UI/L)
diferenciaram dos demais grupos, que apresentaram valores inferiores de
absorbância (p≤0,001). Para essa linhagem, os menores valores foram de 15,35
UI/L para o Controle.
Após 21 dias de tratamento, as células da linhagem C57 continuaram sem
diferenças estatísticas entre si (p=0,234), porém algumas diferenças encontramos
para a linhagem C3H (p≤0,032). Os valores de C57 variaram de 7,22 UI/L
(Controle) a 11,11 UI/L (10-3M). Para C3H observamos que o grupo 10-3M (28,26)
diferenciou-se de 10-4M (23,11 UI/L), de 10-5M (19,63 UI/L), de MO (16,87 UI/L) e
do controle (15,35 UI/L). Da mesma forma, notamos diferenças quando
comparamos 10-4M com 10-5M, MO e Controle.
No período seguinte, 28 dias, observamos que o grupo MO não demonstrou
diferenças estatísticas significantes entre as linhagens celulares (p=0,281). Nesse
período verificamos que o grupo MO (20,77 UI/L) de C57 apresentou valores
superiores aos demais grupos, com diferença estatística bastante significante
entre eles (p<0,001). A linhagem C3H apresentou o grupo 10 -5M (13,31 UI/L) com
os menores valores de absorbância, diferenciando-se estatisticamente dos grupos
MO (18,89 UI/L) (maiores valores), controle (18,55 UI/L) e 10 -4M (18,41 UI/L).
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Figura 22. Ensaio da Fosfatase Ácida Total. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidas
dos Lisados das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.
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Figura 23. Ensaio da Fosfatase Ácida Total. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidas
dos Sobrenadantes das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.
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Figura 24. Ensaio da Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa
em UI/L obtidos dos Lisados das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de
NaF.
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Figura 25. Ensaio da Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa
em UI/L obtidos dos Sobrenadantes das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes
concentrações de NaF.
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5.2.2 Von Kossa

Foi realizada a confirmação osteogênica para a linhagem C57 no período
de 21 dias, conforme podemos confirmar nas Figuras 26-29. As figuras são
representativas dos grupos analisados. O tratamento com 10 -3M não foi capturado
uma vez que as células descolaram durante o processamento para essa técnica.
A observação das placas coradas com Von Kossa (VK) mostra que o grupo
controle praticamente não produziu áreas características de matriz mineralizada.
Por outro lado, os demais grupos analisados, MO, 10-4M e 10-5M mostraram
regiões coradas, sendo que houve uma diferença visual bastante significativa no
grupo com menor concentração de fluoreto, 10-5M, que pareceu estar muito mais
corado que os demais, para os 3 poços observados nesse período.
O grupo MO e 10-4M também apresentaram incorporação do corante,
mostrando sinais de tecidos mineralizados.
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A

B

Figura 26: Fotomicrografia das placas coradas com Von Kossa para a linhagem C57 após 21 dias experimentais. Grupo
Controle (A e B). Observamos raríssimas áreas de incorporação do corante. As setas amarelas indicam áreas de mineralização
e as setas vermelhas núcleos celulares. A e B: objetiva de 40X.

108

A

B

Figura 27: Fotomicrografia das placas coradas com Von Kossa para a linhagem C57 após 21 dias experimentais. Grupo MO (A e
B). Observamos algumas áreas de incorporação do corante. As setas amarelas indicam áreas de mineralização e as setas
vermelhas núcleos celulares. Objetiva de 40X.
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Figura 28: Fotomicrografia das placas coradas com Von Kossa para a linhagem C57 após 21 dias experimentais. Grupo 10 -4M
de NaF (A e B). Observamos áreas pequenas e difusas de incorporação do corante. As setas amarelas indicam áreas de
mineralização e as setas vermelhas núcleos celulares. Objetiva de 40X.
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Figura 29: Fotomicrografia das placas coradas com Von Kossa para a linhagem C57 após 21 dias experimentais. Grupo 10 -4M de NaF
(A e B). Observamos áreas pequenas e difusas de incorporação do corante. As setas amarelas indicam áreas de mineralização e as
setas vermelhas núcleos celulares. Objetiva de 40X.
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6 DISCUSSÃO

Os mecanismos celulares e moleculares da toxicidade dos fluoretos sobre os
osteoblastos, embora exaustivamente estudados, ainda não foram totalmente
elucidados. Muitos trabalhos são realizados com diversos tipos de células
osteoblásticas, sejam elas de cultura primária ou linhagem imortalizada, nas mais
diversas concentrações de NaF e em variados tempos experimentais (EVERETT, 2010;
MOUSNY ET AL., 2008; MORH E KRAGSTRUP, 1991; FARLEY et al., 1983). Assim, a
quantidade de trabalhos e resultados usando diferentes metodologias impede maiores
comparações entre efeitos e mecanismos moleculares. Tentamos delimitar alguns
pontos e dividir o projeto para poder relacionar os achados e responder os objetivos.
Nosso trabalho foi dividido em duas etapas, pois achamos oportuno investigar
num primeiro momento a influência de dois sais fluoretados sobre uma linhagem
imortalizada de camundongos, com poucas variações entre as células e posteriormente
investigarmos a viabilidade do NaF sobre duas linhagens de camundongos com
densidades ósseas distintas coletadas de uma cultura primária de calvária, dessa
forma, uma população heterogênea.
Nessa discussão, abordamos os resultados obtidos e sua relação com as
informações pertinentes da literatura histórica e atual na área. De forma a termos uma
discussão mais profícua, dividimos em 2 tópicos: 1) Efeito do F na viabilidade celular e
2) Efeito do F nas fosfatases.

6.1 Efeito do F na viabilidade celular

A ação anabólica do fluoreto sobre o tecido ósseo já foi bastante estudado. O
flúor altera a composição e estado cristalino da matriz mineral, estimulando a síntese
de matriz e a formação óssea (PAK et al., 1995). In vivo, o fluoreto participa da
formação do fosfato de cálcio e apresenta um grande efeito sobre o processo, a
natureza e as propriedades do mineral formado, mesmo nos demais tecidos
mineralizados. O efeito melhor documentado é na substituição da hidroxila na estrutura
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da apatita na formação do esmalte dentário, diminuindo o volume do cristal e
aumentando, dessa forma, a estabilidade estrutural (AOBA, 1997).
Uma variação na resposta óssea ao fluoreto já foi atribuída a fatores genéticos.
Doses crescentes de fluoreto NaF (0, 2,5 x 10-5, 5 x 10-5 e 10-4M) administradas a três
linhagens de camundongos com diferentes susceptibilidades de desenvolvimento de
fluorose de esmalte dentário (A/J “suscetível” , SWR/J “intermediária” e 129P3/J
“resistente”) levaram a efeitos diferentes nas propriedades mecânicas do osso
trabecular e cortical. O tratamento do fluoreto não teve efeito significante sobre a
microarquitetura das três linhagens e todas elas apresentaram aumento significante na
formação de osteóide em grandes doses de fluoreto. O osso trabecular do corpo
vertebral revelou heterogeneidade da mineralização que foi significantemente
diminuída na linhagem SWR/J nas doses 5x10-5 e 10-4M. Os perfis de mineralização do
osso cortical e trabeculado mostraram uma tendência para uma mineralização
aumentada, sem diferença estatística, conforme as doses de fluoreto eram
aumentadas, para as três linhagens. Os cristais apresentaram-se menores para
129P3/J e aumentados para as outras linhagens, conforme as doses de fluoreto
aumentaram. A microdureza do osso cortical e trabeculado não se alterou com os
tratamentos com flúor (MOUSNY et al., 2008). Também nesse sentido nossos
resultados não deixam dúvidas sobre o comportamento distinto das linhagens
pesquisadas, sobretudo considerando-se as culturas primárias de C3H e C57. Os
valores de viabilidade demonstrados por essas linhagens foi bastante distinto em todos
os períodos experimentais, tanto para o ensaio de MTT, quanto de Vermelho Neutro.
Em osteoblastos de aves foi demonstrado que o fluoreto de sódio (NaF) levou ao
aumento da taxa de proliferação quando foram administradas doses inferiores a 10 -5M,
além de aumentar de maneira dose dependente a atividade de fosfatase alcalina. Esse
estudo também confirmou o padrão bimodal do fluoreto, uma vez que na concentração
superior a 10-5M causou um efeito inibitório sobre a proliferação osteoblástica. Em
nosso trabalho, no ensaio de MTT com a linhagem MC3T3, também observamos um
aumento na proliferação após 24 e 96 para as concentrações 10 -5 e 5x10-6M tanto para
NaF quanto para AlF3, embora para o fluoreto de alumíno não tenha sido
estatisticamente significante. Para o Vermelho Neutro com essa linhagem, verificamos
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ligeiro aumento de viabilidade na concentração de 10 -5M, porém sem diferença
estatística. Considerando-se as linhagens C3H e C57 também verificamos que a
concentração de 10-5M também estimulou a proliferação celular para todos os períodos
estudados, com diferença estatisticamente significante nos períodos de 72h e 120h
para ambas linhagens, quando comparado com o grupo controle.
Osteoblastos caprinos também já foram estudados com relação à ação do
fluoreto e mostraram que concentrações de 10-8 a 10-5M promoveram a proliferação
celular, sendo de 10-4 a 10-3M ocorreu um efeito inibitório.
Osteoblastos de ratos recém-nascidos foram cultivados na presença de diversas
concentrações de NaF, variando de 10-5 a 7x10-4M e os efeitos desses modo dosedependente e os efeitos foram máximos após 120h de incubação. Dose altas de
fluoreto, 5 a 7 x10-4M suprimiram a proliferação no período de 72h. Doses inferiores a
10-5 M não tiveram efeito sobre a proliferação e os períodos de 96 e 120 horas
causaram diminuição na proliferação para todos os grupos (YAN et al., 2008). Células
ósseas obtidas de fêmures de ratos foram avaliadas após o tratamento com 2
concentrações de fluoreto, 10-5M ou 10-7M, apresentando efeito insignificante sobre a
viabilidade celular (WADDINGTON E LANGLEY, 1998).
Em nosso estudo observamos uma semelhança para a linhagem MC3T3 que
também teve no período de 72 horas seus menores valores de viabilidade celular. No
entanto, como o grupo controle também apresentou menores valores de viabilidade,
podemos sugerir que isso deve ser uma decorrência da confluência celular e não
diretamente relacionada ao tratamento com NaF. Mesmo no caso do AlF 3, embora com
viabilidade menor quando comparada ao NaF, os menores valores de viabilidade
ocorreram no período de 72h. Com relação às células das linhagens C3H e C57,
observamos um efeito diverso na viabilidade celular. A linhagem C3H apresentou uma
viabilidade relativamente menor à linhagem C57, para todos os grupos experimentais e
em todos os períodos estudados. Também observamos que a viabilidade de C3H foi
bastante aumentada no período de 72 horas em oposição ao estudo com os
osteoblastos de rato, provavelmente por diferenças na susceptibilidade das células ao
fluoreto. Para a concentração de 10-3M, o período de 72 horas também foi crítico para
C57, observando os menores valores de viabilidade, que aumentaram bastante em 96
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horas, voltando a diminuir após 120 horas de tratamento. Para C3H, o período de 96
horas foi o que causou a maior diminuição da viabilidade, confirmando o
comportamento distinto dessas duas linhagens de camundongos em cultura. Para os
pré-osteoblastos em cultura, o período de 72h também apresentou os menores valores
de viabilidade.
O significante declínio na cárie dentária observada em diversos países é
atribuído, em grande parte, ao uso efetivo dos fluoretos tópicos e sistêmicos (BASTOS
ET AL., 2005; BARDAL ET AL., 2005; BUZALAF ET AL., 2009). Além dessa redução
nas cáries, a prevalência de fluorose tem sido observada (BUZALAF E LEVY, 2011;
LEVY ET AL., 2010; WONG ET AL., 2010). A fluorose pode se manifestar tanto na
forma dentária, quanto na forma esquelética e ocorre quando o fluoreto interage com
os tecidos em mineralização, levando a alterações nesse processo (DENBESTEN,
1999). Como já descrito previamente, a ação do fluor sobre os tecidos mineralizados
depende sobremaneira da genética, pois diferentes populações apresentam diferentes
susceptibilidade aos fluoretos.
O grau de sítio-especificidade na qual um gene influencia a quantidade e
arquitetura óssea foi investigada em fêmures de três linhagens de camundongos,
incluindo-se duas linhagens utilizadas por nós, C57, com baixa massa óssea, BALB-c,
média massa e C3H com alta massa. Comparando-se as propriedades morfológicas de
diferentes regiões da cortical e do trabeculado do fêmur das três linhagens,
aparentemente sugere que valores alto ou baixos de parâmetros específicos da
morfologia óssea não podem ser consistentemente atribuídos ao mesmo grupo
genético. Por exemplo, o volume ósseo da porção trabecular da metáfise foi 385%
maior em C3H que em C57, sendo que as duas linhagens apresentam volumes ósseos
similares nas epífises. Da mesma forma, BALB-c tiveram 48% mais osso trabecular nas
epífises que C3H, mas nenhuma diferença foi encontrada na área cortical das diáfises
pelas linhagens. Assim, os resultados sugerem que um controle genético da massa e
morfologia óssea, mesmo num determinado osso, apresenta uma alta especificidade
de local e não é possível extrapolar as avaliações de um local para outro, mesmo
dentro de um único osso (JUDEX et al., 2004). Observamos um comportamento distinto
entre as três linhagens estudadas para praticamente todos os ensaios realizados,
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principalmente no que se refere às diferenças nos valores das fosfatases, que além das
diferenças atribuídas aos experimentos, sobretudo na comparação dos ensaios de
C3H-C57 com MC3T3, podemos atribuir às diferenças genéticas entre as células
derivadas dessas três linhagens de camundongos.

6.2 Efeito do F nas fosfatases

Nossos resultados não deixam dúvidas sobre o comportamento distinto das
linhagens pesquisadas, também com relação ao estudo das fosfatases. Quando
consideramos diretamente essas diferenças com relação à responsividade ao fluoreto,
podemos nos reportar a estudos prévios que demonstraram essas diferenças em
diversas populações, inclusive humanas (DEQUEKER ET AL., 1962; RUSSEL ET AL.,
1962; MOUSNY ET AL., 2008; YAN et al., 2011).
Além disso, nas comparações da fosfatase alcalina, com exceção de poucos
grupos, a grande maioria demonstrou diferença estatisticamente significante quando as
duas linhagens foram comparadas.
Buscando verificar se a maior densidade óssea de C3H seria um resultado da
maior formação óssea, a fosfatase alcalina foi quantificada no soro, ossos e células
ósseas desses camundongos e de C57. Os camundongos C3H mostraram maiores
valores de fosfatase alcalina no soro às 6 e 32 semanas de idade. As tíbias coletadas
também apresentaram maiores níveis de fosfatase para C3H, assim como as células
cultivadas a partir de explantes ósseos. Células cultivadas a partir da digestão
enzimática da calvária, semelhante ao nosso estudo, mostraram as mesmas diferenças
entre as linhagens. Os autores correlacionaram esses níveis mais elevados de
fosfatase alcalina em C3H com uma maior formação óssea. Embora pareçam
contraditórios, nossos resultados podem ser correlacionados. Partindo-se de um
plaqueamento com o mesmo número de células, observamos que o flúor estimulou
mais a proliferação na linhagem C57, comprovada por maior redução do MTT para
todos os períodos. No entanto, a fosfatase alcalina apresentou-se menor em C57
quando comparada com C3H para quase todos os períodos. Correlacionando-se que a
taxa proliferativa de C57 foi maior que C3H, podemos extrapolar que no final dos
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tempos experimentais tínhamos maior número de células C57. Ainda assim,
observamos quantidade menor de C57 nos lisados e moderadamente maior nos
sobrenadantes. Assim, pensando na célula individualmente, podemos afirmar que cada
célula expressou menos fosfatase em C57, quando comparada com C3H,
corroborando o ensaio anterior (DIMAI et al., 1998). Além disso, já foi demonstrado que
a maior densidade óssea de C3H, quando comparada com C57, pode ser um resultado
de um menor taxa de apoptose das células de C3H, avaliada através da administração
de estimulados e inibidores conhecidos da apoptose às células derivadas de culturas
primárias dessas linhagens (SHENG et al., 2006).
Para a fosfatase ácida verificamos que no caso das comparações dos lisados
celulares também houve diferenças estatísticas em todas as comparações, para todos
os períodos. Nos sobrenadantes, com exceção do período de 7 dias, os demais
períodos mostraram distinção entre todos os grupos das duas linhagens, de modo
estatisticamente significante. A fosfatase ácida resistente ao tartarato demonstrou
diferenças entre todas as concentrações das duas linhagens, demonstrando que as
diferenças encontradas aos 7 dias pelas fosfatases ácidas totais referem-se a outras
fosfatases ácidas (provavelmente a fosfatase ácida lisossomal). Assim, nossos
achados corroboram a literatura ao mostrar as diferenças entre essas duas linhagens
frente ao tratamento com fluoreto.
Já foi demonstrado que aos 4 dias, os valores de fosfatase alcalina variaram de
0,050 a 0,150 em diversos tratamentos de fluoreto, de 5x10 -6 a 3 x 10-5M (RODRIGUEZ
E ROSSELOT, 2001). No mesmo período, as absorbâncias da linhagem MC3T3
apresentaram valores parecidos, variando de 0,078 a 0,082 para as concentrações em
questão. A mesma comparação torna-se incompatível com o estudo das linhagens C57
e C3H pois foram utilizados períodos superiores a 7 dias.
A atividade da fosfatase alcalina aumentou a habilidade mineralizadora de
osteoblastos de caprinos tratados com as concentrações de 10 -5 a 10-7M de NaF. As
atividades enzimáticas da fosfatase alcalina também não se apresentaram lineares e
as concentrações de 10-7 a 10-5M apresentaram os maiores valores (0,380 a 0,430) no
período de 48 horas (QU et al., 2008). No mesmo período, em nosso estudo, as células
da linhagem MC3T3 apresentaram menor valor de atividade enzimática, variando de
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0,100 a 0,385. Embora pareçam discrepantes, os resultados apresentam similaridade
se considerarmos que são células de origem distintas e realizados em momentos
distintos.
A importância das fosfatases, sobretudo a família das fosfatases alcalinas já foi
bastante estudada. Camundongos sem o gene da fosfatase alcalina óssea apresentam
hipomineralização do esqueleto causada pela inabilidade que os cristais imaturos
dentro das vesículas de mineralização apresentam de se autonuclearem e se
proliferarem além dos limites das membranas da vesícula, na ausência das fosfatases
alcalinas (ANDERSON et al., 2004).
Para que essas enzimas possam trabalhar de forma efetiva, há a necessidade
de um balanço de íons. A adição de 50µg/mL de ascorbato de sódio às culturas
confluentes de células ósseas isoladas de calvária de ratos resultou em um aumento
de 21% na produção de DNA, de 50% na incorporação de [ 14C] prolina às proteínas
colagênicas e não colagênicas e um aumento de 200% na atividade da fosfatase
alcalina, demonstrando a importância desse elemento para a manutenção ou até
estimulação de um fenótipo ósseo normal (SPINDLER et al., 1989). Nosso estudo,
porém, não demonstrou esse aumento na atividade da fosfatase alcalina, tanto dos
lisados quanto dos sobrenadantes, com relação ao grupo controle não tratado. Sabe-se
que a adição desses elementos tem um efeito inibitório da proliferação celular e que
muitas células em cultura poderiam estar em um estado de indiferenciação que não
permitiu que houvesse o aumento da atividade dessa enzima. Para a linhagem C3H,
verificamos que o grupo MO apresentou valores inferiores ao controle em todos os
períodos para os sobrenadantes e lisados, com exceção de 14 dias lisado em que o
MO apresentou-se superior, embora sem diferenças estatísticas. Com relação à
linhagem

C57, observamos a mesma linearidade

de

comparação para os

sobrenadantes, quando verificamos valores de MO inferiores ao Controle em todos os
períodos e para os sobrenadantes, apenas o período de 28 dias apresentou valores
ligeiramente superiores ao controle, sem diferença estatística. Por se tratar de uma
linhagem caracterizada, verificamos as fosfatases dos pré-osteoblastos de MC3T3 em
períodos curtos e sem a adição desses elementos.
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O transporte de Pi para o interior das vesículas de matriz liberadas pelos
osteoblastos, que é uma etapa fundamental no processo de mineralização óssea
mostrou não ter relação com a atividade da fosfatase alcalina, sobretudo o transporte
mediado por Sódio. Isso foi demonstrado utilizando-se um inibidor conhecido dessa
enzima, Levamisol, que inibiu a atividade da fosfatase alcalina, sem alterar o transporte
de Pi (MONTESSUIT et al., 1991). Essa pode ser uma das explicações do porque da
atividade das fosfatases ter parecido inferior no grupo MO, pois provavelmente outras
enzimas podem ter sido ativadas quando foi adicionado fluoreto de sódio ao meio de
cultura.
A linhagem MC3T3, que células são derivadas de calvárias de camundongos,
produz vesículas de matriz e uma matriz extracelular colagenosa que se calcifica in
vitro (QUARLES et al., 1992). Sabendo-se que as vesículas de matriz contém grandes
quantidades de fosfatase alcalina (ANDERSON et al., 1985) acreditamos que os baixos
valores de fosfatase alcalina encontrados para o experimento com MC3T3 são um
reflexo do tempo experimental curto, que não possiblitou a ativação da enzima, mesmo
em uma cultura com células pré-osteoblásticas, embora tenhamos obervado atividade
enzimática. Acreditamos que o mesmo motivo possa ser aplicado aos baixos valores
de fosfatase ácida total e resistente ao tartarato observados nesse estudo para essa
linhagem. Outro ponto a ser considerado para a linhagem MC3T3 é que não houve a
adição de íons Ca+2 e Pi ao meio de cultura e é necessária essa acumulação inicial de
íons para que que o processo de mineralização da matriz óssea prossiga mais
rapidamente (CAVERSAZIO E BONJOUR, 1996).
Células de culturas primárias de lavados de fêmures foram avaliadas para a
atividade da fosfatase alcalina no décimo quarto dia de isolamento, período no qual foi
observada alta fase mineralizadora. Com o intuito de investigar o padrão de expressão
das proteínas ósseas durante a diferenciação dos osteoblastos, cultura primária de
tecido ósseo esponjoso de adultos saudáveis foi realizada para comparar com o
sistema de diferenciação de ratos. Uma das proteínas investigadas foi a fosfatase
alcalina, sob condições basais e com a influência do ácido ascórbico. Foram analisadas
células na segunda passagem em diferentes tempos experimentais, do dia 1 ao 32,
comparando-se o grupo controle com aquele que recebeu o estímulo do ácido
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ascórbico. Durante o período de maturação de matriz, os autores encontraram a
continuidade da proliferação, apesar da expressão aumentada da fosfatase alcalina
(SIGGELKOW et al., 1999).
Considerando-se os ensaios com a Linhagem MC3T3, verificamos que o mesmo
não ocorreu. Os períodos para o ensaio de viabilidade MTT e VN e das fosfatases são
coincidentes e podemos afirmar que o fluoreto de sódio diminuiu a atividade das
fosfatases alcalinas, uma vez que o grupo controle apresentou uma viabilidade
bastante elevada, quando comparado aos demais grupos. Ao mesmo tempo, o
tratamento com fluoreto de alumínio pareceu não interferir com a atividade da fosfatase
alcalina.
Nesses períodos experimentais, a viabilidade de ambos tratamentos com
fluoretos foi alta, embora tenha havido uma inibição na atividade da fosfatase alcalina
para o mesmo período. Esses resultados estão de acordo com a literatura que mostram
que a proliferação atua como um fator inibidor da maturação osteoblástica e da matriz e
da mesma forma a maturação da matriz atua como inibidor da proliferação e isso é
comprovado pois ocorrem alterações drásticas nos padrões protéicos dessas etapas,
principalmente nos momentos de transição entre a maturação e a proliferação, sendo a
fosfatase alcalina uma das proteínas mais importantes na etapa inicial da mineralização
(DWORETZKY et al., 1990).
Com relação ao ensaio com as linhagens C3H e C57, não é possível fazer o
mesmo tipo de analogia, uma vez que os tempos experimentais dos ensaios de
viabilidade e das fosfatases são distintos. Como a linhagem MC3T3 foi caracterizada
como pré-osteoblastos, um período curto em cultura é suficiente para que possamos
verificar o início do processo de mineralização, no entanto culturas primárias são
populações heterogêneas podendo ser compostas de células fibroblásticas, células
tronco, células da linhagem osteoblástica, osteoblastos em diversas etapas de
diferenciação (BELOWS E AUBIN, 1989) necessitando de um período maior para que
possamos verificar a atividade de enzimas, mesmo aquelas produzidas desde os
momentos iniciais da mineralização, como é o caso das fosfatases alcalinas. Seguindo
o mesmo raciocínio da presença de uma população heterogênea na qual apenas
aproximadamente 0,30% das células coletadas de calvárias são osteoprogenitoras
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(BELLOWS E AUBIN, 1989), entendemos o motivo pelo qual observamos a expressão
das fosfatases, tanto ácida quanto alcalina, em ambas linhagens, embora com padrões
diferentes de produção em alguns grupos e durante todos os períodos experimentais.
A incorporação de cálcio por células coletadas de fêmures de ratos e tratadas
com fluoreto de sódio nas concentrações de 10 -5 e 10-7M foi avaliada por Von Kossa e
mostrou que a deposição de cálcio pareceu ser tanto pericelular quanto intracelular
após 12 dias de tratamento, sendo visível a partir do sétimo dia e que a concentração
de 10-5M pareceu aumentar essa deposição (WADDINGTON E LANGLEY, 1998).
Nosso trabalho demonstrou resultados similares de deposição de mineral para a
mesma concentração para a linhagem C57. No entanto, nossa avaliação ocorreu em
período maior, aos 21 dias de tratamento com fluoreto de sódio.
A presença de fosfatases ácidas em osteoblastos já foi demonstrada há décadas
(BURNSTORM, 1959; WERGEDAL E BAYLINK, 1969; HAMMARSTROM, 1971;
HAMMARSTROM E, HASSELGREN, 1974;

NISSEN E MAGNUSSUN, 1981). A

enzima TRAP é geralmente utilizada como um marcador de osteoclastos. Ainda assim,
outras células ósseas, como osteoblastos e osteócitos também podem expressar a
atividade dessa enzima. Há algumas décadas já foi demonstrada sua marcação em
osteoblastos e osteócitos coletados de costelas e tíbias de ratos (BIANCO et al., 1988).
Os osteoblastos contendo TRAP são vistos particularmente em contato com as áreas
de absorção, sugerindo que de alguma forma os osteoclastos podem estar induzindo a
atividade dessa enzima nos osteoblastos (PEREZ-AMODIO et al., 2006). A cultura de
osteoblastos humanos com ou sem um meio de cultura condicionado, coletado de
monócitos sanguíneos humanos (usado como fonte de precursores de osteoclastos) foi
realizada e observou-se que altos níveis de TRAP foi encontrados nas células
osteoblásticas cultivadas com o meio condicionado. Os osteoblastos cultivados em
meio não-condicionado também apresentaram expressão de TRAP, porém em níveis
muito menores (PEREZ-AMODIO et al., 2005).
Um estudo histoquímico e imunohistoquímico, a partir de células de metáfise
com fosfatase alcalina e TRAP em osteoblastos, mostrou que a TRAP é um marcador
típico, porém não específico, dos osteoclastos. Ambas as enzimas podem ser usadas
para identificar os precursores de osteoblastos e osteoclasto, respectivamente e foram
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encontradas nos osteócitos. Tanto a alcalina, quanto a TRAP são expressas por
células osteoblásticas (BONUCCI E NANCI, 2001).
Um subtipo de TRAP, a TRAP-5, já foi purificada de osteoblastos, tanto de
matrizes humanas quanto de cortical óssea bovina. Uma comparação das propriedades
bioquímicas dessa enzima com a TRAP-5 osteoclástica sugere que tratam-se de
isoenzimas distintas. No entanto, parece que a TRAP-5 atua como uma fosfatase
tirosina, além disso é sensível à inibição por altas concentrações de fluoreto. Como já
demonstramos a importância do fluoreto como estimulador osteoblástico e um potente
agente osteogênico e sabendo-se que a fosforilação da proteína tirosina exerce um
importante papel regulatório na proliferação e diferenciação celular, já foi proposto que
a essa ação osteogênica do fluoreto seja mediada, pelo menos em parte, por uma
inibição da TRAP-5 osteoblástica, mediada pelo fluoreto, levando a uma estimulação
da proliferação e diferenciação osteoblástica (LAU E BAYLINK, 2003).
Também já foi demonstrado que as mesmas concentrações de Fluoreto capazes
de aumentar a proliferação de osteoblastos, leva a inibição da atividade da fosfatase
ácida osteoblástica (10-6 a 10-4M) (LAU ET AL., 1988; LAU et al., 1989). Essa alta
sensibilidade da fosfatase ácida ao fluoreto parece ser específica dos tecidos
esqueléticos, de modo que pode ocorrer estímulo de fosforilação, provalvemente nos
resíduos de tirosina, em células da calvária intacta ou de membranas isoladas da
calvária. Também ficou demonstrado que o uso dos agentes ortovanato ou molibidato,
potentes inibidores da atividade da fosfatase ácida, também estimularam a proliferação
celular, demonstrando que a inibição da fosfatase ácida óssea leva à estimulação da
proliferação celular. Esses achados propõem um model para o mecanismo bioquímico
da ação osteogênica do fluoreto pela inibição direta da atividade de uma fostase ácida
osteoblástica que, por sua vez, aumenta a fosforilação geral do resíduo tirosil da célula,
resultante em uma subsequente estimulação da proliferação óssea (LAU et al., 1989).
Também buscamos associar essa ação inibitória do fluoreto sobre as fosfatases
ácidas produzidas pelos osteoblastos quando observamos os baixos valores dessas
enzimas, tanto a ácida total, quanto a resistente ao tartarato, para a linhagem MC3T3.
Sem esquecer que utilizamos períodos experimentais curtos, acreditamos que tenha
ocorrido esse efeito inibitório do fluoreto sobre as fosfatases ácidas, uma vez que
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utilizamos nesse estudo concentrações de fluoreto que já demonstraram esse papel
inibidor (< 10-3M). Verificamos que isso ocorreu tanto para o NaF quanto para o AlF 3,
indicando que a ação deva ser inerente ao fluoreto, independente da composição da
molécula.
No entanto, essa mesma analogia obtida dos estudos prévios com nossos
resultados para a linhagem MC3T3 não puderam ser observados para as linhagens
C3H e C57, nas quais praticamente não observamos diferenças entre os tratamentos
com fluoreto, nas diversas concentrações, quando comparados ao grupo controle. Os
valores foram extremamente maiores que aqueles obtidos com MC3T3. Novamente
ressaltamos que os períodos experimentais para as linhagens C3H e C57 foram
maiores, 7-28 dias, enquanto que para MC3T3 foram curtos, 24-96h. Além disso, as
células obtidas com a coleta da calvária das linhagens C3H e C57 tratavam-se de uma
população heterogênea, sendo assim, a interferência do fluoreto não ocorre de forma
tão direta quanto em culturas de osteoblastos ou de pré-osteoblastos, como é o caso
da MC3T3.
Com relação ao NaF, podemos ainda afirmar que, aumentou a atividade das
fosfatases ácidas totais para todos os tempos experimentais, apesar de não apresentar
diferenças estatisticamente significantes com o grupo controle para quase todas as
comparações. A mesma correlação não pode ser feita com relação ao fluoreto de
alumínio, uma vez que o mesmo aumentou em alguns períodos e algumas
concentrações, enquanto que em outros períodos e outras concentrações, houve uma
inibição. Nesse caso também podemos dizer que muitas dessas diferenças em relação
ao controle não apresentaram diferenças estatísticas quando comparadas. A ação
mitogênica do alumínio parece estar relacionada com o aumento na produção de IGFs
e a incorporação de timidina tritiada (indicador de proliferação celular) em células TE85
de osteosarcoma humano. Esse resultados obtidos com o tratamento com alumínio
mostraram que a ação mitogênica do alumínio ocorreu de forma bifásica e dosedependente (LAU et al., 1993).
O alumínio é capaz de aumentar a formação óssea, através de osteoesclerose
em minerais expostos ao fluoreto sódico de alumínio (Na 3AlF6) (PAK et al., 1998). Além
disso, o fluoraluminato estimula a fosforilação da proteína tirosina mediada pela
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proteína G em células MC3T3 (SUSA et al., 1997). Os mesmos autores também
demonstraram que o fluoraluminato induz a proteína tirosina fosforilada de 110kDa
(PyK2) que é uma quinase citoplasmática relacionada a Fak (quinase de adesão focal,
do inglês focal adhesion kinase). A influência do fluoraluminato sobre PyK2 ocorreu de
modo tempo e dose dependentes. Esses resultados demonstram a importância do
fluoraluminato na osteogênse (JESCHKE et al., 1998).
O alumínio apresenta um efeito colateral em animais com falência renal crônica
e de forma oposta, um efeito osteogênico em animais com função renal normal
(COBURN, 1990). O efeito do alumínio sobre o metabolismo ósseo de ratos
osteopênicos foi estudado por meio da adição de NH4Cl (2%) à água de beber, durante
6 meses. Um grupo de animais recebeu o alumínio intraperitoneamente, na forma de
AlC13 (10 mg/kg/5 dias/semana) e um grupo não recebeu nenhum tratamento após a
administração do NH4Cl. Foram avaliados marcadores bioquímicos para Ca, P, Cr, Al,
osteocalcina e hidroxiprolina, como também marcadores de densidade mineral e
histomorfometria óssea. Não foram encontradas diferenças entre os marcadores
bioquímicos, mas a histomorfometria apresentou diferenças significantes entre os
grupos, indicando que em ratos com função renal normal, o alumínio foi capaz de
induzir formação óssea, mesmo na presença de osteopenia (GOMEZ-ALONSO et al.,
1999).
Assim como nossos achados parecem mostrar resultados contrastantes para o
fluoreto de alumínio, estudos com o Alumínio também apresentam. Em animais com
função renal normal, o depósito de alumínio no osso não irá necessariamente produzir
alterações na mineralização. Dois efeitos distintos já foram demonstrados: um defeito
na mineralização levando a osteomalacia, podendo ser reversível quando da
administração de vitamina D (OTT ET AL., 1987) e um estímulo da formação óssea
(GOMES et al., 1991; QUARLES et al., 1988), que mostrou-se proporcional ao tempo
de exposição e à dose administrada, resultando em novo trabeculado, diminuição da
reabsorção óssea, aumento no número de osteoblastos e alguns defeitos de
mineralização (QUARLES et al., 1990).
O alumínio também foi estudado em cães beagle normais para verificar os
efeitos principais sobre o osso e aprofundar os estudos sobre a dose e tempo
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dependência desse elemento. Doses baixas de alumínio (0.75 mg/kg) aumentaram
consideravelmente seu nível no soro (151,7±19,9), mas não causou alterações nos
níveis de cálcio, creatinina ou hormônio paratireoideano. Também apresentou uma
absorção óssea reduzida e superficies ósseas cobertas com osteoblastos, indicativas
de um baixo turnover ósseo após 8 semanas de tratamento. Os tratamentos
prolongados resultaram em aumento do volume ósseo e da quantidade de osso
trabecular. Tratamentos prolongados com altas doses apresentaram resultados
similares ao tratamento longo com baixa dose, indicando que os tratamentos longos
podem induzir a um balanço ósseo positivo (QUARLES et al., 1988).
Não existem trabalhos utilizando o AlF3 e o tecido ósseo, dificultando a
comparação de nossos resultados com os trabalhos citados anteriormente, que
utilizaram outras formas de administração do alumínio. Nosso enfoque, por outro lado,
foi mostrar outra forma de administração do fluoreto, além da gold stardard NaF,
buscando uma maneira de potencializarmos os efeitos benéficos do fluoreto sobre o
tecido ósseo.
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7 CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, podemos concluir que:


Entre os sais de fluoreto, apenas o NaF promove alterações na viabilidade
celular das células MC3T3;



O trifluoreto de alumínio (AlF3) não exerce efeito na atividade enzimática da
fosfatase alcalina, no entanto, o efeito desse fluoreto sobre a atividade das
fosfatases ácidas totais e ácida resistente ao tartarato ocorre de modo
dicotômico;



Quando consideramos uma população celular heterogênea, coletada de
calvária, como foi o caso das linhagens C3H e C57, verificamos que o fluoreto
(NaF) interfere tanto sobre a proliferação, quanto com relação ao perfil das
fosfatases de modo bastante distinto para ambas linhagens celulares.
Em vista do descrito acima, o NaF é capaz de exercer efeitos mais diversificados

em diferentes tipos celulares, alterando viabilidade celular e atividade de enzimas; em
contrapartida o AlF3 produz efeitos mais especifícos e delimitados em pré-osteoblastos
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Apêndice A. Ensaio da Reduçao do MTT. Média e desvio-padrão dos grupos tratados com diferentes concentrações de
fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.
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Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, 5x10-6 e CO
referem-se aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M, 5x10-6M de F e controle.
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Apêndice B. Ensaio da Incorporação do Vermelho Neutro. Média e desvio-padrão dos grupos tratados com diferentes
concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

α

10-5

β

10-4

α
10-3

Α
CO

96

5x10-6

72

10-5

48

10-4

24
10-3

Fluoreto

Períodos (horas)

AlF3

0,349
(0,030
a,A

0,356
(0,02)
a,A

0,370
(0,078)
a,A

0,346
(0,012)
ab,A

0,355
(0,033)
b,A

0,325
(0,030)
a,A

0,308
(0,043)
a,A

0,315
(0,054)
a,A

0,322
(0,043)
a,A

0,496
(0,049)
b,A

0,413
(0,065)
a,A

0,407
(0,092)
a,A

0,463
(0,076)
a,A

0,418
(0,073)
a,A

0,356
(0,037)
a,A

0,348
(0,026)
a,A

0,371
(0,032)
a,A

0,381
(0,037)
a,A

0,349
(0,018)
a,A

0,335
(0,022)
a,A

NaF

0,403
(0,032)
a,A

0,370
(0,016)
a,A

0,351
(0,019)
a,A

0,341
(0,018)
a,A

0,258
(0,056)
a,B

0,326
(0,037)
a,A

0,329
(0,013)
a,A

0,298
(0,024)
a,A

0,296
(0,014)
a,A

0,445
(0,130)
b,A

0,332
(0,028)
a,A

0,354
(0,057)
a,A

0,327
(0,016)
a,A

0,350
(0,044)
a,A

0,333
(0,010)
a,A

0,312
(0,012)
a,A

0,346
(0,006)
a,A

0,330
(0,028)
a,A

0,357
(0,017)
a,A

0,339
(0,027)
a,A

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, 5x10-6 e CO
referem-se aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M, 5x10-6M de F e controle.
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Linhagens

Apêndice C. Ensaio da Redução do MTT. Média e desvio-padrão das duas linhagens de camundongos C3H e C57
tratadas com diferentes concentrações de NaF.

Períodos (horas)
24
-3

10
α

-4

10
α

48
-5

10
α

CO
Α

-3

10
Α

-4

10
α

72
-5

10
α

96

120

CO
αλ

10-3
β

10-4
β

10-5
β

CO
β

10-3
α

10-4
α

10-5
α

CO
α

10-3
β

10-4
β

10-5
λ

CO
βλ

C57

0,425
(0,052)
a,A

0,430
(0,018)
a,A

0,416
(0,027)
a,A

0,397
(0,55)
a,A

0,454
(0,206)
a,A

0,518
(0,149)
a,A

0,368
(0,114)
a,A

0,434
(0,153)
a,A

0,378
(0,065)
a

0,503
(0,104)
b

0,493
(0,081)
b

0,358
(0,061)
ca

0,451
(0,066)
a,A

0,495
(0,043)
a,A

0,471
(0,076)
a,A

0,397
(0,027)
a,A

0,362
(0,057)
a,A

0,522
(0,062)
b,A

0,611
(0,048)
c,A

0,338
(0,035)
a,A

C3H

0,155
(0,043)
a,B

0,203
(0,030)
a,B

0,191
(0,027)
a,B

0,179
(0,021)
a,B

0,199
(0,050)
a,B

0,258
(0,097)
a,B

0,293
(0,056)
a,B

0,226
(0,075)
a,B

0,562
(0,088)
a,B

0,669
(0,091)
b,B

0,756
(0,061)
b,B

0,453
(0,071)
ca,B

0,161
(0,040)
a,B

0,214
(0,028)
a,B

0,187
(0,019)
a,B

0,170
(0,041)
a,B

0,656
(0,062)
a,B

0,810
(0,138)
b,B

0,959
(0,084)
b,B

0,530
(0,068)
a,B

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes representam
diferenças estatísticas entre os períodos dentro de uma dada concentração. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5 e CO referem-se aos grupos
experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F e controle.
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Apêndice D. Ensaio da Incorporação do Vermelho Neutro. Média e desvio-padrão das duas linhagens de camundongos
C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.

Linhagens

Períodos (horas)
24

48

72

96

120

Α

λ

β

Β

α

10-3

10-4

10-5

CO

10-3

10-4

10-5

CO

10-3

10-4

10-5

CO

10-3

10-4

10-5

CO

10-3

10-4

10-5

CO

C57

0
(0)
a,A

0,010
(0,023)
a,A

0
(0)
a,A

0
(0)
a,A

0,267
(0,068)
c,A

0,399
(0,067)
b,A

0,558
(0,169)
a,A

0,556
(0,089)
a,A

0,028
(0,013)
a,A

0,038
(0,012)
a,A

0,04
(0,015)
a,A

0,022
(0,007)
a,A

0
(0)
a,A

0,044
(0,010)
a,A

0,062
(0,022)
a,A

0
(0)
a,A

0(0)
a,A

0,054
(0,081)
a,A

0,647
(0,233)
b,A

0,012
(0,028)
a,A

C3H

0,433
(0,084)
a,B

0,278
(0,117)
b,B

0,717
(0,204)
c,B

0,135
(0,023)
d,B

0,157
(0,038)
b,A

0,308
(0,083)
c,A

0,714
(0,085)
a,B

0,212
(0,070)
bc,B

0,001
(0,002)
a,A

0,018
(0,009)
a,A

0
(0)
a,A

0,001
(0,002)
aA

0,008
(0,003)
a,A

0,043
(0,010)
a,A

0,035
(0,015)
a,A

0,026
(0,004)
a,A

0,049
(0,076)
a,A

0,441
(0,217)
b,B

0,163
(0,185)
a,B

0,357
(0,160)
b,B

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5 e CO referem-se
aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F e controle.
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Apêndice E. Ensaio da Fosfatase Alcalina. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L dos grupos
tratados com diferentes concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

β

10-5

β

10-4

α
10-3

Α
CO

96

5x10-6

72

10-5

48

10-4

24
10-3

Fluoreto

Períodos (horas)

AlF3

2,40
(0,054)
a,A

1,94
(0,040)
ab,A

0,99
(0,053)
b,A

0,97
(0,072)
b,A

0,255
(0,072)
a,A

1,44
(0,003)
b,A

1,59
(0,070)
b,A

1,06
(0,048)
b,A

1,00
(0,021)
b,A

3,87
(0,011)
a,A

1,15
(0,068)
a,A

1,26
(0,019)
a,A

0,65
(0,06)
a,A

0,97
(0,053)
a,A

3,90
(0,08)
b,A

1,29
(0,019)
a,A

1,44
(0,012)
a,A

0,788
(0,004)
a,A

0,82
(0,016)
a,A

1,24
(0,014)
a,A

NaF

1,95
(0,040)
a,A

2,40
(0,054)
a,A

2,55
(0,021)
a,B

1,95
(0,045)
a,B

1,95
(0,056)
a,A

2,21
(0,014)
a,B

1,86
(0,028)
a,A

2,47
(0,019)
a,B

1,80
(0,050)
a,B

1,59
(0,128)
a,B

1,67
(0,048)
a,A

1,24
(0,025)
a,A

1,24
(0,015)
a,A

1,07
(0,002)
a,A

0,94
(0,128)
a,B

1,46
(0,048)
a,A

1,72
(0,014)
a,A

0,96
(0,019)
a,A

1,32
(0,022)
a,A

1,72
(0,043)
a,A

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, 5x10-6 e CO
referem-se aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M, 5x10-6M de F e Controle.
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Apêndice F. Ensaio da Fosfatase Ácida Total. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L dos
grupos tratados com diferentes concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

β
β

10-5

β
αβ

10-4

β
α
10-3

AlF3- α
NaF - αβ
CO

96

5x10-6

72

10-5

48

10-4

24

10-3

Fluoreto

Períodos (horas)

AlF3

0,17
(0,024)
ab,B

0,72
(0,128)
b,B

0,41
(0,037)
b,B

0,30
(0,061)
ab,B

0,28
(0,027)
a,B

0,36
(0,072)
ab,B

0,40
(0,021)
b,B

0,48
(0,042)
b,B

0,27
(0,020)
ab,B

0,29
(0,017)
a,B

0,27
(0,045)
ab,B

0,23
(0,025)
ab,B

0,29
(0,021)
ab,B

0,48
(0,053)
b,B

0,29
(0,017)
a,B

0,21
(0,023)
b,B

0,23
(0,006)
b,B

0,38
(0,030)
ab,B

0,29
(0,018)
b,B

0,45
(0,040)
a,B

NaF

0,20
(0,091)
a,A

0,24
(0,052)
a,A

0,10
(0,024)
a,A

0,12
(0,028)
a,A

0,03
(0,016)
b,A

0,24
(0,032)
a,A

0,19
(0,035)
a,A

0,10
(0,005)
a,A

0,15
(0,034)
a,A

0,10
(0,005)
b,A

0,07
(0,028)
a,A

0,12
(0,053)
a,A

0,19
(0,033)
a,A

0,18
(0,047)
a,A

0,04
(0,013)
b,A

0,11
(0,022)
a,A

0,09
(0,017)
a,A

0,14
(0,037)
a,A

0,06
(0,005)
a,A

0,19
(0,057)
b,A

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si, dentro de cada linhagem de camundongo.
Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, 5x10-6 e CO referem-se aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M, 5x10-6M de F e Controle.
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Apêndice G. Ensaio da Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato. Média e desvio-padrão da atividade enzimática
expressa em UI/L dos grupos tratados com diferentes concentrações de fluoretos AlF3 e NaF na linhagem MC3T3.

Fluoreto

Períodos (horas)

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

10-3

10-4

10-5

5x10-6

CO

96

10-5

72

10-4

48

10-3

24

α

α

α

α

α

α

β

β

β

α

β

λ

λ

β

β

β

δ

αδ

β

β

NaF

0,47
(0,013)
a,A

0,06
(0,014)
a,A

0,53
(0,004)
b,A

0,52
(0,014)
a,A

0,48
(0,012)
a,A

0,46
(0,012)
b,A

0,47
(0,017)
a,A

0,25
(0,002)
a,A

0,22
(0,050)
b,A

0,49
(0,027)
a,A

0,11
(0,019)
b,A

0,72
(0,011)
b,A

0,72
(0,121)
a,A

0,17
(0,078)
a,A

0,24
(0,012)
b,A

0,20
(0,019)
a,A

0,30
(0,011)
a,A

0,40
(0,071)
a,A

0,23
(0,048)
b,A

0,24
(0,017)
a,A

AlF3

0,61
(0,13)
a,A

0,46
(0,02)
a,A

0,61
(0,17)
b,A

0,47
(0,03)
a,A

0,80
(0,13)
a,A

0,29
(0,03)
b,A

0,44
(0,01)
a,A

0,45
(0,01)
a,A

0,29
(0,05)
b,A

0,44
(0,06)
a,A

0,28
(0,08)
b,A

0,45
(0,12)
b,A

0,69
(0,15)
a,A

0,26
(0,05)
a,A

0,27
(0,07)
b,A

0,33
(0,03)
a,A

0,32
(0,05)
a,A

0,45
(0,06)
a,A

0,32
(0,03)
b,A

0,25
(0,03)
a,A

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes dentro de uma
mesma concentração indicam diferenças estatisticamente significantes para essa concentração ao longo dos períodos
experimentais. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, 5x10-6 e CO referem-se aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M, 5x10-6M de F e
Controle.
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Apêndice H. Ensaio da Fosfatase Alcalina. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidos dos
Lisados das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentracões de NaF.

Linhagens

Períodos (dias)
7

14

21

28

Α

β

Αβ

β

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

C3H

5,52
(0,010)
a,A

4,42
(0,003)
a,A

5,26
(0,020)
a,A

5,60
(0,012)
a,A

5,70
(0,011)
a,A

3,84
(0,009)
a,A

3,86
(0,003)
a,A

4,02
(0,009)
a,A

4,02
(0,019)
a,A

5,24
(0,001)
a,A

4,96
(0,018)
a,A

5,13
(0,020)
a,A

3,65
(0,009)
a,A

4,26
(0,008)
a,A

4,60
(0,020)
a,A

3,37
(0,021)
a,A

4,40
(0,002)
a,A

3,72
(0,006)
a,A

6,04
(0,011)
a,A

4,88
(0,008)
a,A

C57

3,39
(0,065)
a,B

2,99
(0,22)
a,B

3,19
(0.015)
a,B

3,10
(0,033)
a,A

3,26
(0,015)
a,B

3,37
(0,003)
a,B

3,32
(0,025)
a,B

3,46
(0,001)
a,B

3,47
(0)
a,B

3,40
(0,060)
a,B

3,38
(0,047)
a,B

3,53
(0,052)
a,B

3,21
(0,010)
a,B

3,21
(0,039)
a,B

3,30
(0,054)
a,B

3,244
(0,022)
b,B

3,18
(0,047)
bc,B

3,33
(0,006)
b,B

3,17
(0,050)
a,B

3,15
(0,073)
c,B

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, MO e CO referemse aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F, Meio Osteogênico e Controle.
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Apêndice I. Ensaio da Fosfatase Alcalina. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidos dos
Sobrenadantes das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.

Linhagens

Períodos (dias)
7

14

21

28

Α

Β

Λ

λ

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

C57

6,70
(0,014)
bA

6,66
(0,022)
bA

6,89
(0,024)
bA

7,40
(0,030)
bA

9,45
(0,022)
Aa

6,10
(0,013)
bcA

6,72
(0,008)
bcA

6,78
(0,016)
cA

5,95
(0,031)
bA

9,24
(0,061)
aA

6,19
(0,033)
aA

5,93
(0,012)
aA

5,73
(0,015)
aA

5,97
(0,018)
aA

9,24
(0,014)
aA

4,37
(0,009)
bA

4,40
(0,009)
bA

4,30
(0,011)
bA

6,06
(0,005)
aA

5,99
(0,016)
aA

C3H

5,52
(0,049)
bB

5,27
(0,018)
bB

5,16
(0,007)
bB

5,90
(0,038)
aB

10,81
(0,063)
aB

4,84
(0,040)
bcB

4,71
(0,018)
bcB

6,13
(0,006)
cA

4,49
(0,019)
bB

7,85
(0,081)
aB

4,49
(0,029)
bB

6,98
(0,033)
cB

5,28
(0,098)
abA

5,70
(0,02)
abcA

6,22
(0,037)
aA

4,19
(0,043)
aA

3,49
(0,037)
aB

3,68
(0,019)
aB

4,14
(0,064)
abB

5,24
(0,031)
bA

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, MO e CO referemse aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F, Meio Osteogênico e Controle.
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Apêndice J. Ensaio da Fosfatase Ácida Total. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidas
dos Lisados das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.

Linhagens

Períodos (dias)
7

14

21

28

Α

α

Α

α

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

C57

11,82
(0,003)
a,A

11,67
(0,026)
a,A

12,37
(0,047)
a,A

11,42
(0,006)
a,A

10,53
(0,017)
a,A

12,76
(0,027)
a,A

11,20
(0,009)
a,A

11,49
(0,009)
a,A

13,74
(0,013)
a,A

11,63
(0,010)
a,A

11,01
(0,014)
b,A

10,96
(0,013)
b,A

13,86
(0,045)
c,A

13,69
(0,056)
ac,A

13,74
(0,033)
a,A

11,15
(0,003)
b,A

12,67
(0,028)
ca,A

12,01
(0,006)
abc,A

10,44
(0,007)
b,A

13,55
(0,019)
a,A

C3H

7,52
(0,004)
a,B

7,29
(0,005)
a,B

8,17
(0,006)
a,B

7,90
(0,002)
a,B

8,05
(0,005)
a,B

7,62
(0,005)
a,B

8,33
(0,006)
a,B

8,17
(0,009)
a,B

7,69
(0,001)
a,B

7,93
(0,003)
a,B

7,88
(0,004)
a,B

8,02
(0,005)
a,B

7,60
(0,007)
a,B

7,85
(0,005)
a,B

7,93
(0,008)
a,B

7,79
(0,006)
a,B

7,71
(0,007)
a,B

7,81
(0,001)
a,B

7,73
(0,009)
a,B

6,95
(0,030)
a,B

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes entre os
períodos experimentais representam diferenças estatisticamente significante entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, MO e CO referemse aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F, Meio Osteogênico e Controle.
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Linhagens

Apêndice K. Ensaio da Fosfatase Ácida Total. Média e desvio-padrão da atividade enzimática expressa em UI/L obtidas
dos Sobrenadantes das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes concentrações de NaF.

Períodos (dias)
7
-3

10
α

-4

10
α

-5

10
α

14
MO
α

CO
α

-3

10
α

-4

10
α

-5

10
α

21

28

MO
α

CO
αβ

10-3
α

10-4
α

10-5
Β

MO
β

CO
Α

10-3
Α

10-4
α

10-5
β

MO
β

CO
β

C57

7,66
(0,010)
a,A

7,50
(0,002)
a,A

6,95
(0,005)
a,A

7,47
(0,004)
a,A

7,60
(0,009)
a,A

7,99
(0,010)
a,A

7,24
(0,004)
a,A

7,19
(0,005)
a,A

5,22
(0,032)
a,A

7,07
(0,005)
a,A

7,19
(0,008)
a,A

6,79
(0,002)
a,A

8,14
(0,016)
a,A

8,07
(0,012)
a,A

4,77
(0,031)
a,A

6,93
(0,006)
ab,A

7,62
(0,009)
ab,A

8,64
(0,011)
a,A

6,65
(0,006)
b,A

7,45
(0,008)
a,A

C3H

8,02
(0,041)
a,A

7,88
(0,026)
a,A

7,52
(0,042)
a,A

8,16
(0,025)
a,A

7,79
(0,026)
a,A

8,17
(0,0011)
a,B

7,78
(0,031)
a,B

9,21
(0,041)
a,B

8,04
(0,043)
a,B

9,45
(0,033)
a,B

8,75
(0,059)
a,B

10,08
(0,011)
a,B

8,81
(0,040)
a,B

10,18
(0,005)
a,B

7,19
(0,010)
a,B

8,88
(0,028)
ab,B

9,28
(0,068)
ab,B

13,39
(0,082)
a,B

6,39
(0,004)
b,B

13,41
(0,082)
a,B

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes nas diferentes
concentrações indicam diferenças estatisticamente significante dentro de cada concentração ao longo dos períodos experimentais.
Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, MO e CO referem-se aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F, Meio Osteogênico e Controle.
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Linhagens

Apêndice L. Ensaio da Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato. Média e desvio-padrão da atividade enzimática
expressa em UI/L obtidos dos Lisados das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes
concentrações de NaF.

Períodos (dias)
7

14

21

28

10-3
α

10-4
α

10-5
αβ

MO
Α

CO
αβ

10-3
Α

10-4
Β

10-5
α

MO
Α

CO
α

10-3
α

10-4
β

10-5
Β

MO
α

CO
αβ

10-3~
Α

10-4
αβ

10-5
β

MO
α

CO
α

C57

9,30
(0,006)
a,A

8,52
(0,002)
a,A

9,04
(0,013)
a,A

9,13
(0,002)
a,A

9,19
(0,007)
a,A

9,13
(0,013)
b,A

9,09
(0,009)
ab,A

10,04
(0,005)
a,A

9,63
(0,013)
ab,A

9,42
(0,009)
ab,A

9,63
(0,009)
a,A

9,59
(0,004)
a,A

8,97
(0,005)
a,A

9,18
(0,011)
a,A

9,47
(0,012)
a,A

8,54
(0,013)
a,A

8,94
(0,012)
a,A

8,94
(0,004)
a,A

8,62
(0,003)
a,A

8,76
(0,011)
a,A

C3H

8,16
(0,007)
a,B

8,00
(0,006)
a,B

8,78
(0,005)
a,B

8,54
(0,001)
a,B

8,64
(0,004)
a,B

8,09
(0,010)
b,B

8,92
(0,006)
ab,B

8,76
(0,010)
a,B

8,36
(0,002)
ab,B

8,61
(0,004)
ab,B

8,55
(0,004)
a,B

8,69
(0,007)
a,B

8,19
(0,005)
a,B

8,45
(0,004)
a,B

8,36
(0,008)
a,B

8,52
(0,007)
a,B

8,37
(0,006)
a,B

8,36
(0,001)
a,B

8,42
(0,008)
a,B

7,62
(0,029)
a,B

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes nas diferentes
concentrações indicam diferenças estatisticamente significante dentro de cada concentração ao longo dos períodos experimentais.
Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, MO e CO referem-se aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F, Meio Osteogênico e Controle.
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Apêndice M. Ensaio da Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato. Média e desvio-padrão da atividade enzimática
expressa em UI/L obtidos dos Sobrenadantes das duas linhagens de camundongos C3H e C57 tratadas com diferentes
concentrações de NaF.

Linhagens

Períodos (dias)
7

14

21

28

Α

α

Α

α

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

10-3

10-4

10-5

MO

CO

C3H

16,59
(0,015)
a,A

15,14
(0,007)
a,A

29,57
(0,014)
a,A

14,18
(0,006)
a,A

24,80
(0,002)
a,A

15,37
(0,010)
a,A

35,81
(0,003)
a,A

22,90
(0,017)
a,A

15,80
(0,016)
a,A

15,04
(0,008)
a,A

28,26
(0,057)
a,A

23,11
(0,024)
a,A

19,63
(0,020)
a,A

16,87
(0,012)
a,A

15,35
(0,014)
a,A

15,64
(0,011)
a,A

18,41
(0,031)
a,A

13,31
(0,007)
a,A

18,89
(0,053)
b,A

18,55
(0,004)
a,A

C57

7,22
(0,046)
b,B

7,76
(0,063)
b,B

8,02
(0,049)
a,B

6,99
(0,023)
b,B

7,10
(0,012)
a,B

7,78
(0,048)
b,B

8,12
(0,054)
c,B

8,62
(0,077)
a,B

7,67
(0,041)
b,B

8,16
(0,052)
b,B

11,11
(0,093)
a,B

8,59
(0,054)
b,B

8,00
(0,041)
bc,B

8,42
(0,047)
c,B

7,22
(0,059)
c,B

8,00
(0,045)
ab,B

8,37
(0,095)
b,B

8,49
(0,005)
a,A

20,78
(0,071)
b,A

8,12
(0,02)
b,B

Resultados apresentados na primeira linha referem-se às médias e os valores entre parênteses referem-se aos respectivos desvios
padrões. Letras minúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas dentro da linha para o mesmo período experimental e
letras maiúsculas diferentes referem-se às diferenças encontradas nas colunas. Letras dos alfabeto grego diferentes nos diferentes
tempos experimentais indicam diferenças estatisticamente significantes entre si. Abreviações 10-3, 10-4, 10-5, MO e CO referem-se
aos grupos experimentais 10-3M, 10-4 M, 10-5M de F, Meio Osteogênico e Controle.

