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Resumo
Condi, FLF. Efeitos do estrogênio, raloxifeno e extrato de soja rico em
genisteína sobre o osso de ratas adultas ovariectomizadas previamente
androgenizadas [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2011.
INTRODUÇÃO: O hipoestrogenismo pode determinar perda da massa
mineral óssea, diminuindo a qualidade do osso. Assim, vários fármacos são
ministrados para evitar esta perda, porém, podem determinar efeitos
colaterais importantes. Portanto, questiona-se se o emprego do estrogênio
associado a estas substâncias poderia minimizar os efeitos adversos e
manteria a massa mineral óssea. Contudo, há poucas informações sobre os
efeitos destas combinações. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a ação
do estrogênio, raloxifeno e do extrato de soja rico em gensteína, isolado ou
combinado no osso de ratas ovariectomizadas. MATERIAIS E MÉTODOS:
No nono dia de nascimento, todas as ratas receberam propionato de
testosterona (0,1 µg/g). No sexto mês de idade, os animais do controle
fisiológico foram identificados como GI e receberam apenas o veículo
(propilenoglicol em 0,5 ml/dia) durante o experimento e os outros que
receberam testosterona foram ovariectomizados e divididos aleatoriamente
em seis grupos: GII – veículo (controle castrado, n=6); GIII - estrogênio
conjugados eqüinos (ECE, (50 µg/Kg/dia, n=8); GIV – raloxifeno (RAL, 0,75
mg/kg/dia, n=8); GV – extrato de soja enriquecido com genisteína (ESG, 300
mg/kg/dia, n=7); GVI – ECE + ESG (50 µg/Kg/dia + 300 mg/kg/dia, n=7);
GVII - ECE+RAL (50 µg/Kg/dia + 0,75mg/kg/dia, n=6). Após três meses da
cirurgia, os fármacos foram ministrados por 120 dias consecutivos.
Posteriormente, os animais foram sacrificados sob anestesia, sendo retirada
a tíbia esquerda para rotina histológica. Os cortes histológicos foram corados
pela hematoxilina-eosina para avaliar a microarquitetura óssea. Foram feitos
procedimentos imunoistoquímicos, de imunofluorescência e PCR para
quantificar as principais proteínas ósseas estruturais (colágeno tipo I,
osteocalcina, osteopontina e osteoprotegerina), bem como de seus
respectivos RNA mensageiros. Os dados foram analisados pelos testes de
ANOVA e Tukey. RESULTADOS: Todos os tratamentos determinaram
aumento da quantidade de osso trabecular (p<0,05). As fibras totais de
colágeno apresentaram-se aumentadas em todos os grupos tratados, exceto
com o raloxifeno. Já as fibras finas de colágeno diminuíram apenas no grupo
tratado com estrogênio. As frações de colágeno tipo I, mostraram-se
aumentadas nos grupos tratados com estrogênio e sua asssociação com o
raloxifeno. O colágeno tipo III esteve aumentado no grupo tratado com
estrogênio em associação com extrato de soja rico em genisteína. Em
relação às proteínas não colagenosas, a osteoprotegerina apresentou-se
aumentada nos grupos tratados com estrogênio, suas associações e com o
extrato de soja rico em genisteína. A osteopontina esteve diminuída em
todos os grupos tratados e a osteocalcina mostrou-se aumentada apenas no
grupo tratado com ralolxifeno, em comparação ao grupo castrado (p<0,05).

Não houve diferença estatística significante do PCR em tempo real na
análise dos transcritos entre os grupos estudados. CONCLUSÃO: A
combinação de estrogênio com raloxifeno ou extrato de soja rico em
genisteína não trouxe benefícios adicionais na qualidade do tecido ósseo,
como ocorreu com esses fármacos isoladamente.
Descritores: Estrogênios, raloxifeno, genisteína, osso e ossos, ratos
wistars, ovariectomia, colágeno tipo I, colágeno tipo III, osteoprotegerina,
osteocalcina, osteopontina.

Abstract

Condi, FLF. Effects of estrogen, raloxifene and genistein-rich soy extract on
bone of ovariectomized adult female rats and previously androgenized
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”,
2011.
INTRODUCTION: Hypoestrogenism can determine bone mineral loss,
resulting in decreased bone quality. To prevent that process, several drugs
are administered, which can lead, however, to important side effects.
Therefore, it is questionable whether the use of estrogen associated with
those substances could minimize the adverse effects and maintain bone
mineral mass. There is little information on the effects of those compounds.
This research aims to evaluate the action of unopposed estrogen or
combined with raloxifene and genistein-rich soy extract on ovariectomized
adult female rats. MATERIALS AND METHODS: On the ninth day of birth,
rats received, testosterone propionate (0.1 mg / g). On the sixth month,
animals in the physiological control were identified as GI and received only
the vehicle (propylene glycol at 0.5 ml / day) during the experiment and the
other which was administered testosterone underwent ovariectomy and
divided randomly into six groups: GII - vehicle (control castrated, n = 6); GIII conjugated equine estrogen (CEE, 50 mg / kg / day, n = 8); GIV - raloxifene
(RAL, 0.75 mg / kg / day, n = 8) ; GV - soy extract enriched with genistein
(ESG, 300 mg / kg / day, n = 7), GVI - ECE + ESG (50 mg / kg / day + 300
mg / kg / day, n = 7); GVII - ECE + RAL (50 mg / kg / day + 0.75mg/kg/day, n
= 6).Three months after the surgery, drugs were consecutively administered
for 120 days. Subsequently, the animals were sacrificed on anesthesia and
their left tibiae were removed for routine histology. The histological sections
were stained by hematoxylin-eosin to evaluate bone microarchitecture.
Immunohistochemical, immunofluorescence and PCR procedures were
performed to quantify the main structural bone proteins (type I collagen,
osteocalcin, osteopontin, and osteoprotegerin) as well as their mRNA. The
data were analyzed by ANOVA and Tukey test. RESULTS: All treatments led
to increased amounts of trabecular bone (p <0.05). The total collagen fibers
had to be enlarged in all treated groups, except with raloxifene. Already thin
collagen fibers decreased only in the group treated with estrogen. The
fractions of type I collagen, were increased in groups treated with estrogen
and its asssociação with raloxifene. Type III collagen was increased in the
group treated with estrogen in combination with soybean extract rich in
genistein. Regarding the non-collagenous proteins, the increased
osteoprotegerin presented in groups treated with estrogen, and their
associations with soy extract rich in genistein. The osteopontin was
decreased in all treated groups and osteocalcin was increased only in the
treated group ralolxifeno, compared to the castrated group (p <0.05). There
was no statistically significant difference from the real-time PCR analysis of
transcribed between the groups. CONCLUSION: The combination of

estrogen with raloxifene or genistein-rich soy extract was uncapable of
bringing additional benefits to the quality of bone tissue as observed with
those drugs alone.
Descriptors: Estrogens, raloxifene, genistein, bone and bones, rats, wistars,
ovariectomy, collagen type I, collagen type III, osteoprotegerin, osteocalcin,
osteopontin.
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1

INTRODUÇÃO

O remodelamento do tecido ósseo é necessário ao equilíbrio das atividades
celulares, bem como para a integridade do osso. Este sofre constante modificação
na proporção de osteoblastos e osteoclastos, elementos responsáveis pela
formação e reabsorção óssea, respectivamente. A harmonia entre estes dois tipos
celulares determina a integridade e a qualidade da estrutura óssea (Compston,
2006; Montagnani et al., 2011), que é determinada pelas propriedades materiais e
estruturais. É também influenciada pela taxa de renovação óssea, que incluem a
geometria (tamanho e forma), a microarquitetura (trabecular, arquitetura do osso
esponjoso, espessura do osso cortical e porosidade), assim como a composição
mineral do colágeno (Martin e Correa, 2010).
O remodelamento ósseo é controlado por diversos fatores locais –
interleucina-6 (IL-6), interleucina-1 (IL-1), fator de necrose tumoral-α (TNF-α),
secretados pelas células osteoblásticas e osteoclásticas, e também por hormônios
tireoidianos, calcitonina, vitamina-D, assim como pelos esteróides ovarianos (Clarke,
2008).
Entre os esteróides sexuais, realça o papel do estrogênio, sintetizado tanto
nos ovários como nos tecidos periféricos, a partir dos androgênios, principalmente a
testosterona. É importante para o desenvolvimento, a maturação e a reconstituição
óssea (Imai et al., 2009; Montagnani et al., 2011).
Em relação ao sinal celular, o remodelamento ósseo determinado pelo
estrogênio ocorre pela sua ligação aos seus receptores presentes na célula
osteoblástica, o que induz ao incremento da produção de osteoprotegerina (OPG) e
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suprime a síntese do ligante do receptor ativador do fator nuclear k β (RANK-L).
Esse processo diminui a ação dos osteoclastos levando, consequentemente, à
redução da reabsorção óssea. Este mecanismo tende a manter a massa óssea.
Além disso, o estrogênio predispõe à queda de citocinas envolvidas na reabsorção
óssea, como IL-1 e TNF-α, produzidos pelos monócitos, IL-6, como também do fator
estimulador da colônia de granulócios e macrófagos (GM-CSF) e do fator
estimulador da colônia de macrófagos (M-CSF), sintetizados por células estromais e
osteoblastos (Clarke, 2008). Outro aspecto importante é a atuação do fator de
crescimento e transformação β (TGF-β), também estimulado pelo estrogênio.
Contudo, este fator diminui tanto a atividade osteoclástica, quanto a osteoblástica
(Del Fattore et al, 2008;Imai et al., 2009).
Em situações de hipoestrogenismo, não há bloqueio completo do sistema
RANK/RANK-L e das citocinas. Há, ainda, aumento dos fatores relacionados com o
incremento da reabsorção óssea. Assim, este estado favoreceria a ação
osteoclástica (Imai et al., 2009; Trouvin e Goeb, 2010; Eriksen, 2010).
Para amenizar a perda óssea associada ao hipoestrogenismo da pósmenopausa, alguns autores sugerem o emprego de estrogênios (Mysliwiec et al.,
2011) e dos moduladores seletivos dos receptores de estrogênio (SERMs) (Fontana
et al., 2003). Porém, estas substâncias apresentam alguns efeitos colaterais que
podem dificultar e até mesmo impedir a continuidade de seu uso (Han et al., 2002;
Baracat et al., 2003; Lima et al., 2009). Alguns estudos apontam que o extrato de
soja rico em genisteína poderia ter efeitos benéficos em mulheres na pósmenopausa. Entretanto, o seu efeito sobre a massa óssea ainda não está totalmente
esclarecido (Fitzpatrick, 2003).
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Deve-se assinalar, ainda, que todos esses fármacos agiriam sobre os
receptores de estrogênio, pois, possuem similaridade química capaz de permitir a
sua ligação ao receptor de estrogênio e daí sua ação sobre o osso (Grady et al.,
2002; Heirington et al., 2002; Rossow et al., 2002; Manson et al., 2003; Eriksen,
2010). Entretanto, a potência do extrato de soja rico em genisteína em relação ao
raloxifeno

e

ao

estrogênio

conjugado

é

menor

(Weaver,

2005).

Alguns

investigadores sugerem que este extrato de soja teria ação antagonista ao
estrogênio em determinados tecidos (Baracat et al., 2003; Lima et al., 2009).
Todavia, os efeitos sobre o uso da combinação destas substâncias são ainda
escassas na literatura. Assim, para avaliar de modo comparativo a ação destes
fármacos sobre o tecido ósseo de ratas adultas castradas, após androgenização no
período pós-natal imediato, idealizamos o presente estudo.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Tecido Ósseo
2.1.1 Fisiologia óssea

O tecido ósseo é um dos mais resistentes do corpo humano. Desempenha
funções protetoras de alguns órgãos e proporciona a movimentação do corpo. Além
disso, é essencial para a homestase do cálcio, fosfato e de outros íons como
potássio, magnésio, citrato, sódio e bicarbonato (Graaf, 2003; Baron, 2003; Eriksen,
2010).

É

considerado,

histologicamente,

como

um

tecido

conjuntivo.

Macroscopicamente, pode ser classificado em: a) osso cortical ou compacto; b)
trabecular ou esponjoso. Sua espessura e arquitetura variam de acordo com o sítio
esquelético, refletindo no desempenho funcional do osso. O osso trabecular
corresponde

a

20%

do

total

da

massa

esquelética

e

é

encontrado,

predominantemente, no interior de ossos longos (metáfises e epífises) e no
esqueleto axial. Já o osso compacto, além de acomodar a medula óssea entre as
suas traves, propicia resistência adicional aos ossos longos (Figura1) (Baron, 2003;
Eriksen, 2010).
Tanto o osso trabecular quanto o cortical formam um reservatório de fosfato e
cálcio que podem ser removidos ou acrescentados por ação celular, sob controle
hormonal, dependendo da necessidade do organismo (Baron, 2003; Eriksen, 2010).
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Microscopicamente, tecido ósseo consiste em uma porção celular e

uma

matriz extracelular (MEC). Esta possui um componente inorgânico de 65% e
orgânico de 35%. Sua fase orgânica é formada por colágenos do tipo I, III, V e X e
as proteínas não colágenas como osteopontina, osteocalcina e osteoprotegerina. O
componente inorgânico é predominantemente constituído de cálcio e fósforo que,
quando depositados como sais amorfos sobre a matriz extracelular e durante o
processo de mineralização óssea, formam estruturas cristalinas similares aos cristais
de hidroxiapatita (Junqueira e Carneiro, 2004).
As células do tecido ósseo são principalmente representadas por: a) células
osteoprogenitoras, que dão origem aos osteoblastos; b) osteoblastos, responsáveis
pela formação óssea; c) osteócitos, encontrados embebidos na MEC; d) células de
revestimento ou de superfície, responsáveis pela proteção das superfícies ósseas; e)
osteoclastos, responsáveis pela reabsorção óssea. Estas células, no geral, são
responsáveis pelas diversas funções metabólicas do osso, como o remodelamento
ósseo e a manutenção de níveis circulantes de cálcio (Baron, 2003; Eriksen, 2010).
As

células

osteoprogenitoras,

derivadas

de

células

mesenquimais,

diferenciam-se em células da linhagem osteoblástica (osteoblastos e células de
revestimento) (Gilbert, 2006; Eriksen, 2010).
As células de revestimento são de linhagem osteoblástica e estão geralmente
sobre a superfície óssea quiescente. Acredita-se que representam osteoblastos
inativos, que podem voltar ao estado ativo quando estimulados apropriadamente.
Formam camadas contínuas e estão em contato umas com as outras e com
osteócitos próximos a elas pelas junções celulares. Ademais, postula-se que essas
células atuem na proteção das superfícies ósseas e exerçam papel ativo na
regulação da diferenciação das células osteoprogenitoras. Estas células possuem
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receptores de hormônios e fatores que iniciam a remodelação óssea (Menton et al.,
1982; Franz- Odendal et al., 2006).
Os osteoblastos são células jovens, mononucleadas, com aspecto irregular,
dotados de inúmeros prolongamentos, que participam intensamente da síntese
matricial óssea e definem a formação primária do tecido. O processo de síntese da
matriz óssea conduz à sua deposição em torno dos osteoblastos, fazendo com que
eles fiquem aprisionados em uma lacuna no interior da matriz ao longo da formação
do osso. Por sua intensa síntese, deposição e mineralização óssea, os osteoblastos
possuem retículo endoplasmático e Complexo de Golgi bem desenvolvidos. Além
disso, exercem papel indireto na regulação da reabsorção óssea, uma vez que
essas células, e não os osteoclastos possuem receptores para vários fatores e
hormônios que induzem a reabsorção óssea. Durante a deposição óssea, os
osteoblastos podem inibir a atividade osteoclástica ou apenas deixar de estimulá-la
(Puzaz, 1993; Ramalho et al., 2000; Notelovitz, 2002; Gilbert, 2006; Eriksen, 2010).
Os

osteócitos

são

osteoblastos

em

estágio

mais

avançado

de

amadurecimento, encontrados nas lacunas do tecido ósseo. São responsáveis pelo
processo contínuo de síntese em quantidade suficiente para manter a integridade da
matriz extracelular, bem como a arquitetura tecidual. Mantém entre as estruturas,
com osteoblastos e com as células de revestimento encontradas nas superfícies
ósseas, pela vasta rede de extensões citoplasmáticas localizadas no interior dos
canalículos. Alguns estudos mostram que os osteócitos são capazes de sintetizar
matriz óssea na superfície da lacuna osteocítica, a qual pode, posteriormente, sofrer
mineralização. Embora alguns autores considerem que os osteócitos são capazes
de reabsorver o osso mineralizado, que envolve a sua lacuna, estudos mais recentes
põem em dúvida esta idéia. Os osteócitos são importantes também na recepção e
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transdução dos estímulos mecânicos, detectando a deformação produzida pela força
mecânica. Há ainda evidências de que tenham papel na ativação do remodelamento
ósseo local, além de estar envolvidos na manutenção da matriz óssea (Yeh e
Rodan, 1984; Notelovitz, 2002; Burger et al., 2003; Noble, 2008).
Os osteoclastos são células grandes com formato irregular, o que permite sua
movimentação do tipo amebóide no tecido ósseo. Sua estrutura é resultante de
fusões de células mononucleadas originadas da medula óssea, formando uma célula
multinucleada com 4 a 20 núcleos. São encontradas onde existe erosão ativa no
osso. Ficam em contato com a superfície óssea, em depressões chamadas de
lacunas de Howship. Sua função, como citada anteriormente, é causar destruição
estrutural da matriz orgânica e desmineralização (Ross, 2008). Exibem grande
quantidade de lisossomos em seu citoplasma, que possui fosfatase ácida do tipo 5b.
Esta é uma enzima que resiste à influência inibitória do L(+) tartarato (fosfatase
ácida resistente ao tartarato ou TRAP) que tem função catalítica para outras
fosfatases ácidas. O TRAP está presente nas bordas em escova dos osteoclastos,
sendo considerado um marcador bioquímico da reabsorção óssea, uma vez que está
relacionado a esse processo (Swaminatan, 2001; Eriksen, 2010).
Os grandes responsáveis pelo remodelamento são os sinais de diferenciação
celular, pois, como várias pesquisas deixam claro, há evidências de que a regulação
é determinada pela interação entre proteínas nas superfícies dos osteoblastos e os
osteoclastos, como a osteopontina (Del Fattore et al., 2008).
O RANK-L é um membro da superfamília dos ligantes aos fatores de necrose
tumoral (TNF). Acha-se presente na superfície das células osteoblásticas e se liga a
seu receptor RANK. É responsável pela sobrevivência e diferenciação dos
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osteoclastos (Wada et al., 2006; Schneeweis et al., 2005). É proteína de membrana
do tipo I, localizada na superfície das células precursoras dos osteoclastos e nos
osteoclastos

maduros.

A

ligação

RANK/RANK-L

promove

a

indução

da

osteoclastogênese e a atividade dos osteoclastos (Anderson et al., 1997; Eriksen,
2010; Trouvin, 2010).
A OPG é uma glicoproteína solúvel sintetizada pelos osteoblastos; liga-se ao
RANK-L, bloqueando a ligação RANK/RANK-L. Desta forma, a interação entre OPG
e RANK-L limita a sobrevivência e atividade osteoclástica (Schneeweis et al., 2005;
Wada et al., 2006; Trouvin, 2010).

Figura 1 – Esquema ilustrativo do processo de remodelamento no
osso trabecular. 1. Osteoclasto; 2. Osteoblasto; 3. Osteócitos.
Fonte: (Pavon & Zanchetta, 2003)

9
2.1.2 Proteínas da Matriz Óssea

A porção orgânica do tecido ósseo é constituída por grande quantidade de
colágeno do tipo I (90% da matriz), osteoprotegerina, osteocalcina, osteopontina e
por outras proteínas não colágenosas. Deve-se ainda citar que o colágeno é
proteína estrutural que, dentre outras funções, serve de molde para deposição
mineral. Além do tipo I, também participam na formação da matriz os tipos III, V e X.
(Robey e Boskey, 2003). O colágeno proporciona ductilidade e capacita a recepção
de energia (resistência). Suas fibras são continuamente renovadas e são
estabilizadas através de ligações, onde a piridinolina e a desoxipiridinolina, têm-se
mostrado associadas à rigidez, mas parece ter pouca ligação com a tenacidade do
osso (Martin e Correa, 2010).
A OPG pertence à superfamília do TNF. É considerada como inibidora da
osteoclastogênese e, portanto, um regulador da massa óssea, reduzindo a
reabsorção (Robey e Boskey, 2003; Eriksen, 2010).
A osteocalcina (OCN) pertence à família de proteínas com alta afinidade pelo
cálcio, conhecidas como proteínas do ácido gama carboxiglutâmico (Gla). Sua
influência no metabolismo celular ósseo é altamente significante, com papel na
regularização da mineralização e homeostase de íons de cálcio no organismo, além
de constituir um regulador negativo da formação óssea (Robey e Boskey, 2003).
A osteopontina (OPN) pertence à família das glicoproteínas fosforiladas,
contendo seqüências de ácido poliaspártico e ácido glutâmico, freqüentemente
encontrado em proteínas com alta afinidade mineral. A OPN é uma proteína de
matriz extracelular, negativamente carregada e participa da conectividade das
progenitoras hematopoéticas osteoclásticas e células de apoio aos osteoblastos, na
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osteoclastogênese e na osteoblastogênese que ocorre na medula óssea.. A
sinalização celular pela osteopontina pode ocorrer por meio de uma seqüência de
adesão celular que reconhece a integrina alfa-V beta-3 (Robey e Boskey, 2003).

2.2 Modelo Experimental

O uso do modelo experimental de ovariectomia contribui na investigação e
desenvolvimento da afecção osteoporótica, bem como no incremento dos
conhecimentos da etiologia, patofisiologia e terapia preventiva e curativa (Turner et
al., 2001). Utilizam-se ratas Wistars, cuja manipulação cirúrgica é relativamente fácil
e resulta em importante reabsorção óssea e desordens de mineralização pela
conseqüente deficiência hormonal (Figura 2) (Geddes et al., 1996).
A ovariectomia em ratas provoca um mecanismo patológico similar ao de
indivíduos com doenças que comprometem a estrutura óssea (Figura 3). Outras
conseqüências similares são o ganho de peso e diminuição da absorção do cálcio
intestinal como forma de proteção no caso de reabsorção óssea e no uso de
medicamentos para tratamento da osteoporose como estrogênio, paratormônio,
bisfosfonatos e calcitonina (Kalu, 1991; Bohic et al., 2000).
O modelo experimental para estudar a massa óssea em ratas castradas deve
obedecer alguns parâmetros. Kalu et al. (1989) utilizaram ratas Wistars de várias
faixas etárias e perceberam que há aumento progressivo do osso em comprimento,
peso, densidade e conteúdo de cálcio ósseo do primeiro ao terceiro mês após o
nascimento. No sexto mês, porém, ocorre o platô nas mudanças ósseas, ou seja, a
maturação óssea nesses animais (Kalu et al., 1989; Cai et al., 2005; Weaver e
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Cheong, 2005). Para se obter modelo experimental que mimetize a osteoporose
(Kalu, 1991) da mulher na pós-menopausa, deve-se realizar a ovariectomia após
seis meses de idade (Kalu et al., 1989).
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Figura 2 - Fotografias da técnica de ovariectomia em ratas. A) Delimitação da área onde se
encontra o ovário; B) Depilação do dorso e assepsia com polvidine (PVPI); C) Incisão da pele
com lâmina fria; D) Abertura do plano muscular; E) Exposição do corno esquerdo do útero; F)
Ligadura da tuba uterina esquerda; G) Exerese do ovário esquerdo; H) Fechamento dos planos
e da pele.
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Figura 3 – Ilustração de osso sadio (A) e osso osteoporótico (B)
Fonte: http://www.medes.fr/Eristo/Osteoporosis/BonePhysiology.html
Acesso: 23 de agosto de 2011.

Alguns investigadores reportam dificuldades na investigação de massa óssea
após a castração. Assim, sugerem o emprego de artifícios para verificar a
remodelação óssea. Portanto, deve-se salientar que a ação dos androgênios em
animais recém-nascidos aumenta a massa óssea (Tamura et al., 2005). Estes
animais desenvolvem estro-permanente e aumento da massa óssea em relação aos
que receberam veículo. Por esta razão, este modelo pode facilitar a identificação da
perda

de

massa

óssea

em

animais

com

hipoestrogenismo,

ou

seja,

ovariectomizados (Tamura, et al. 2005).

2.3 Falência ovariana e intervenções medicamentosas

Mudanças histológicas na arquitetura e desordens do metabolismo ósseo
estão diretamente relacionadas à macroarquitetura óssea e contribuem diretamente
para o desenvolvimento de doenças estruturais neste tecido, sendo a mais comum,
a osteoporose (Marcinkowska et al., 2006).
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Como já citado anteriormente, o tecido ósseo é caracterizado por um ativo
metabolismo em constante remodelação cíclica e mineralização. A mudança no
turnover que acompanha a ovariectomia ocorre diretamente pela diminuição da ação
do estrogênio nas células ósseas (Okazaki et al., 2002; Fujita et al., 2002; Eriksen,
2010).
Existem dois receptores para o estrogênio (ER), o alfa (ER- α) e o beta (ERβ), ambos presentes nos osteoblastos e osteoclastos. O estrogênio promove o
desenvolvimento de osteoblastos através de células precursoras, aumenta a sua
proliferação e síntese protéica, como o procolágeno tipo I, TGF-β e proteínas
morfogenéticas. Além disso, tem um efeito anabólico e inibitório de apoptose dos
osteoblastos, assim como dos osteócitos. In vivo, o início da terapia de reposição
estrogênica é usualmente associado com a redução do número e atividade de
osteoblastos. Isto é atribuído pela estreita relação entre a atividade osteoblástica e a
osteoclástica e o efeito do estrogênio em reduzir a reabsorção óssea osteoclástica.
Entretanto, não há evidência de que altas concentrações de estrogênio aumentem
alguns índices histomorfométricos de atividade osteoblástica em humanos,
possivelmente em razão da síntese osteoblástica aumentada de fatores de
crescimento (Tomkinson et al., 1997; Gohel et al.,1999; Okazaki et al., 2002,
Fonseca, 2009).
A supressão estrogênica na atividade osteoclástica ocorre pelo aumento de
apoptose osteoclástica, pela produção osteoblástica/estromal reduzida de RANK-L e
produção aumentada de OPG. O estrogênio também regula a produção TNF-α pelas
células T, através de mudanças na interleucina-7 (IL-7) e interferon-gama. O
estrogênio diminui a produção desta citocina e modula os níveis dos receptores de
IL-1 (Cenci et al., 2003; Ryan et al., 2005; Eriksen, 2010; Trouvin, 2010).
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A perda óssea após a ovariectomia é reduzida por bloqueadores destas
citocinas, e bloqueio de TNF- α e IL-1 tem sido apontado na redução da reabsorção
óssea em mulheres pós- menopáusicas (Gao et al., 2004; Weitzman e Pacific,
2006).
A redução de reabsorção óssea também sofre influência de níveis
aumentados de TGF-β, que inibe a diferenciação osteoclástica através da regulação
da produção de TNF-α pelas células T (Weitzman e Pacific, 2006).
Na pós-menopausa, simultaneamente à diminuição estrogênica, ocorrem a
absorção intestinal reduzida de cálcio, menor produção de calcitonina e aumento da
reabsorção óssea. Nessas condições, a perda de osso é acelerada para 3 a 6% ao
ano nos primeiros cinco anos de menopausa. A seguir, o ritmo cai para
aproximadamente 1% ao ano. Nesse ritmo, a mulher perde cerca de 15% de sua
massa óssea na primeira década após a menopausa. Para algumas mulheres,
observa-se uma perda de até 30% da massa do mineral ósseo por volta dos 70 anos
(Bagnoli et al., 2005).
O clássico modelo dos mecanismos de ação dos estrogênios, particularmente
do estradiol, baseia-se em sua entrada no núcleo das células-alvo, a fim de se ligar a
uma série de proteínas inativas denominadas RE, existentes em duas diferentes
isoformas, α e β; transformam-se em receptores ativos com uma configuração
espacial diferente quando se ligam ao estradiol, possibilitando a ela dimerizarem-se
simultaneamente e interagir subsequentemente com uma seqüência específica do
DNA conhecida como elemento de resposta estrogênica (Riggs e Parfitt, 2005).
Um grupo específico de genes responsável pela síntese de proteínas
celulares, capazes de disparar o efeito estrogênico em tecidos reprodutivos alvos
como útero e mamas, depende deste elemento de resposta estrogênica (Rey, 2009).
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Além disso, há duas áreas específicas nos receptores de estrogênio,
conhecidas como fatores de ativação. A primeira é AF-1, localizada no sítio de
interação com uma seqüência específica de DNA, e a AF-2, localizada no sítio no
qual o ligante se encaixa. Para que os grupos de genes associados àquele elemento
de resposta ao estrogênio se ativem e atuem, a cadeia lateral de estradiol necessita
interagir com a região AF-2 (Figura 4) (Rey, 2009).
Sabe-se que o receptor de estrogênio não tem único sitio molecular de
ligação, mas apresenta dois diferentes domínios: um para ligantes similares ao
estrogênio, e outro para os ligantes similares ao antiestrogênio e SERMs. Por essa
razão, dependendo do sítio de ligação do ligante ao receptor de estrogênio,
diferentes estruturas espaciais seriam geradas determinando, por sua vez, se o
ligante tem uma ação agonista puramente estrogênica, uma ação agonista
estrogênica parcial ou uma ação antagonista estrogênica pura (Rey, 2009).
À luz destas informações, acredita-se que os receptores do estrogênio não
agem da mesma maneira em todos os tecidos alvos, de forma que sua ação
depende da predominância do subtipo α ou β no tecido em questão, da natureza do
ligante que se une a estes receptores (estrogênio, antiestrogênio ou SERMs), da
transcrição celular (ERE- elemento de resposta do estrogênio) e da presença ou
ausência de auxiliares ou proteínas reguladoras (Bryant et al., 1996; Rey, 2009).
Ademais, o estradiol necessita atravessar a membrana citoplasmática e a
membrana nuclear para se ligar ao receptor de estrogênio presente no núcleo. No
interior desta estrutura, o anel benzotiofeno da molécula de raloxifeno se liga ao
receptor de estrogênio com uma afinidade semelhante à do estradiol. Esta ligação,
além de prevenir o acesso do estradiol ao receptor de estrogênio, também promove
uma mudança na configuração espacial

do

receptor

de

estrogênio,

em
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contraposição à sua ativação e ligação ao elemento de resposta ao estrogênio.
Entretanto, diferentemente da intimidade com a qual este anel se adapta ao receptor
de estrogênio, a cadeia lateral da molécula, que é grande e pouco flexível, não se
liga completamente a ele, causando uma protrusão, a partir da área do receptor.
Esta peculiaridade provoca uma alteração da molécula que bloqueia sua possível
atuação com AF-2, prevenindo, deste modo, que os genes associados sejam
ativados e que ocorra a transcrição gênica (Rey, 2009).
Na opinião de alguns autores, este bloqueio seria a chave para os efeitos
antagonistas ao estrogênio do raloxifeno nos tecidos uterinos e mamários ( Bryant et
al., 1996).
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Figura 4 – Mecanismo de ação do raloxifeno.
Fonte: Rey, 2009 (Modificada).

Por outro lado, no osso e em outros tecidos não reprodutivos, o raloxifeno se
liga ao receptor de estrogênio e com a ajuda de uma série de proteínas auxiliares
ativa uma seqüência específica de DNA conhecida como elemento de resposta ao
estrogênio (ERE), sendo possível explicar como o raloxifeno mimetizaria o efeito de
estrogênios em tecidos não reprodutivos como o osso (Riggs e Parfitt, 2005;Rey,
2009).
Em adição a este efeito, o raloxifeno demonstra outras ações diretas no tecido
ósseo. A primeira delas indica que esta droga é capaz de reduzir a atividade
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reabsortiva osteoclástica em até 50%, e em até 30% a produção de TNF- α, aos seis
meses de tratamento, tanto in vivo, quanto in vitro. A segunda ação que depende da
ativação do RRE sugere que o raloxifeno é capaz de aumentar a produção de fator
de crescimento transformador beta 3 (TGF- β 3), diminuindo assim o número de
osteoclastos e de sua atividade reabsortiva (Delmas et al, 1997; Rey, 2009).
Os fitoestrogênios começaram a ser estudados e aplicados devido às
complicações da terapia hormonal clássica e dos SERMs, pois existe grande
similaridade estrutural e química com os estrogênios. A molécula de extrato de soja
rico em genisteína tem sua estrutura semelhante com 17 β-estradiol, podendo se
ligar aos REs, tendo funcionalmente atividade estrogênica e antiestrogênica. Estas,
por sua vez, são dependentes dos hormônios sexuais endógenos, da sua
concentração, dos órgãos alvos envolvidos e das características individuais de cada
paciente (Rey, 2009). Por estas propriedades, alguns autores sugerem que a
genisteína seria fito-SERMs (Drapter et al., 1997; Mosquette et al., 2004 a,b).
O extrato de soja corresponde à mistura de substâncias que tem diferentes
afinidades pelos receptores de estrogênios como a daidzeina, glicitina, genistina,
malonildaidzina,

malonilglicitina,

malonilgenistina,

acetildaidzina,

acetilglicitina,

acetilgenistina que são ligadas à glicose; e as não ligadas à glicose: daidzeína,
genisteína e gliciteína. Dentre estas, a genisteína e a daidzeína destacam-se por
apresentarem maior atividade estrogênica ( Mosquette et al., 2007). Arjmandi et al.
(1996) foram os primeiros a descrever os efeitos da soja na massa óssea de ratas
ovariectomizadas. Estes autores sugerem que esta terapia teria ação semelhante à
estrogênica.
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A similaridade estrutural entre os fitoestrogênios e o estrogênio explica as
ações de diferenciação e função nos tecidos alvos. Estas são mediadas através dos
receptores α e β de transcrição (Whitten e Patisaul, 2001).
Ações dos receptores de estrogênio são mediados de modo genômico
através da interação do ligante no receptor e são dependentes dos elementos de
resposta presentes na região de potencialização de genes alvos, resultando em
regulação da transcrição (Gouveia et al., 1997; Whitten e Patisaul, 2001).
Os fitoestrogênios tem ações específicas nos tecidos dependentes do tipo
celular, pelo subtipo de receptor estrogênico e pelos níveis de alguns co-ativadores
e co-repressores locais (Watanabe et al., 1997).
A genisteína pode ligar-se tanto aos ER-α quanto aos ER-β, no entanto, tem
uma capacidade de ligação ao ER-β trinta vezes maior que ao ER- α, enquanto o 17
β-estradiol apresenta a mesma afinidade para os dois tipos de receptores. Tais
diferenças de afinidade sugerem que distintos efeitos clínicos podem surgir quando
o extrato de soja rico em genisteína age seletivamente em vias de transcrição
mediados pelo ER-β. A genisteína é débil agonistas do ER-α e fortes agonistas dos
ER-β. Esta diferença pode ser explicada por distintas transcrições dos ER-β e ER-α
(Yamaguchi e Ma, 2001).
O extrato de soja rico em genisteína recruta seletivamente os co-reguladores
dos ER-β e agem de forma não seletiva. Estes fármacos são dez a trezentas vezes
mais potentes quanto à promoção da repressão transcricional do ER-β em
comparação à sua ativação. Este fato é associado à ausência de regulação de
genes mediadores dos ER-α. Isto tem contribuído para a baixa incidência de efeitos
clínicos vinculados à menopausa em países nos quais seus habitantes consomem
uma dieta rica em fitoestrogênios, como no Japão e China (Yamaguchi e Ma, 2001).
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Aventa-se a hipótese de que o extrato de soja rico em genisteína é menos
propenso a favorecer efeitos estimuladores de células mamárias e endometriais
comparadas ao 17 β-estradiol, que é capaz de ativar vias de transcrição do ER-α
(Yamaguchi e Ma, 2001; Piovesan et al., 2005).
O extrato de soja rico em genisteína age nos osteoblastos e osteoclastos. A
genisteína estimula a proliferação de células osteoblásticas-like, MC3T3-E1 e
protege contra os danos celulares oxidativos (Lee et al., 2001).
O extrato de etanol de grão de soja proporciona algumas alterações nas
células osteoblásticas-like MC3T2-E1, como aumento da sobrevivência, da síntese
de DNA, da fosfatase alcalina, da síntese de colágeno e prevenção de apoptose
(Choi et al., 2001; Kim et al., 2011).
A genisteína causa importante elevação do teor de cálcio e da atividade da
fosfatase alcalina na metáfise e diáfise femorais (Yamaguchi e Ma, 2001).
Vários autores sugerem que há vias dependentes e independentes dos
receptores de estrogênio que podem sofrer alterações do extrato de soja rico em
genisteína. OPG e o RANK-L são importantes no remodelamento ósseo em nível
molecular. Além disso, a genisteína e daidzeína podem aumentar a produção de
OPG e suprimir a liberação de IL-6 de maneira dose-dependente (Rickard et al.,
2003).
A formação osteoclástica ocorre de acordo com a secreção de RANK-L e
OPG. RANK-L é produzido pelos osteoblastos e células estromais osteogênicas e
está envolvido na formação de células osteoclásticas-like, na fusão de células
precursoras

dos

osteoclastos

e

na

reabsorção

óssea.

OPG

inibe

a
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osteoclastogênese inibindo o RANK-L nos osteoblastos e células estromais
osteogênicas (Fitzpatrick, 2003; Trouvin, 2010).
A genisteína parece alterar os níveis de expressão de RNAm de RANK-L e
OPG. A daidzeína parece inibir o influxo de potássio em osteoclastos em ratos,
enquanto a ação inibitória da genisteína é independente de mudanças das
concentrações intracelulares de cálcio. Esta última ação pode causar despolarização
da membrana e elevação da elevação de cálcio intracelular e conseqüente
diminuição da reabsorção óssea (Okamoto et al., 2001).
Segundo Li (2003), a genisteína suprimiria a reabsorção óssea pelos
osteoclastos por ação na diferenciação, no citoesqueleto e na função dos
osteoclastos de camundongos, bem como, metabolismo do cálcio no osso em ratas
ovariectomizadas, prevenindo a reabsorção óssea pela promoção da formação de
osso. Além disso, outro estudo também confirmou esta ação com a genisteína
estimulando a formação de osso pelos osteoblastos em ratas ovariectomizadas
(Morabito et al., 2002). Em cultura de células, este fitohormônio aumentaria a síntese
protéica em linhagens de osteoblastos, propiciando a formação óssea (Albertazzi,
2002). Acredita-se que este efeito seria decorrente de uma ligação ao receptor de
estrogênio do tipo beta. Além disso, alguns autores sugerem que a genisteína
purificada seria a extrato de soja rico em genisteína com melhor efeito em ratas com
esqueleto jovem, porém em contraste com ratas adultas de esqueleto maduro, não
mostraram resultados na reversão da osteopenia (Anderson et al., 1998; Picherit et
al., 2001).
Em nosso laboratório, a dose eficaz para promover proliferação endometrial
semelhante ao estrogênio foi de 300 mg/Kg/dia de extrato concentrado de soja em
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ratas ovariectomizadas (Mosquette et al., 2007). Por este motivo, empregamos esta
dose em nosso estudo.
Há controvérsias sobre a ação do extrato de soja rico em genisteína sobre o
tecido ósseo. Cai et al. (2005) avaliaram os efeitos da proteína de soja, extrato de
soja rico em genisteína de soja e 17 β-estradiol no metabolismo ósseo de ratas
adultas (seis meses) após a ovariectomia. Esses autores mostraram que o
estrogênio preveniu a perda óssea trabecular e suprimiu a formação em ambas as
faces corticais e trabeculares, porém não observaram efeitos das extrato de soja rico
em genisteína sobre a perda óssea trabecular devido ao hipoestrogenismo.
Adicionalmente, não houve ação deste fitohormônio no balanço total de cálcio ou na
sua absorção, porém a proteína de soja reduziu a perda urinária de cálcio nos
animais pela diminuição de aminoácidos contidos na proteína de soja (Cai et al.,
2005). Contudo, não se sabe se o extrato de soja teria a mesma ação da proteína
purificada.
Em estudos comparativos em cultura de células, Sliwinski et al. (2005)
mostraram que a genisteína (10-8), o estradiol (10-8 e 10-7) e o raloxifeno (10-9 e 10-8),
em altas doses, diminuíram o número de osteoclastos após nove dias de tratamento
em cultura de células da medula óssea. Este estudo sugere que estes hormônios
atuariam na redução da reabsorção óssea.
Ratas ovariectomizadas tratadas com raloxifeno e estrogênio durante cinco
semanas mostraram que estes fármacos preveniram a perda óssea trabecular, pelo
efeito reabsortivo ósseo, evidenciado pela redução do número de osteoclastos e
concordante com este tratamento foi encontrada uma diminuição de células
precursoras de osteoclastos (células multinucleares Trap+) em culturas de células
de medula óssea humana (Evans et al., 1994; Ramalho et al., 2000).
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A ação dos estrogênios sobre a massa óssea faz-se presente na reabsorção,
inibindo as citocinas e influenciando as células osteoclásticas, osteoblásticas e
unidades de remodelação óssea, podendo também estimular as células osteoclastolike na medula óssea e promover apoptose precoce destas células. Os estrogênios
são agonistas em todos os tecidos, sendo não seletivos, ligando-se em ERβ e ERα
(Ramalho et al., 2000; Russo, 2001; Sliwinski et al., 2005).
Moraes et al. associaram diversas dosagens de estrogênio e raloxifeno;
perceberam que o raloxifeno na dose empregada neste estudo

pode bloquear

parcialmente a ação do estrogênio no endométrio de ratas adultas castradas.
A interação medicamentosa entre os fármacos na massa óssea não foi
totalmente elucidada e há dúvidas sobre se haveria redução da perda óssea com
estes esquemas de tratamento em mulheres com hipoestrogenismo na pósmenopausa (Ervit J, 2003). Apesar das limitações de ilações do modelo experimental
para o ser humano, este estudo possibilita avaliar se os efeitos da combinação
destes fármacos ocorrem sobre a remodelação óssea.
O presente estudo foi baseado nas informações ainda escassas da literatura
e tem como propósito avaliar os efeitos isolados e da combinação dos fármacos
(estrogênios conjugados equinos, raloxifeno e isoflavonas) no tecido ósseo.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Estudar os efeitos, isolados ou combinados, do estrogênio, do raloxifeno e do
extrato de soja rico em genisteína sobre o tecido ósseo de ratas adultas
ovariectomizadas, previamente androgenizadas no período pós-natal imediato.

3.2 Objetivos Específicos

a) Avaliar, por meio da histomorfometria, a qualidade do tecido ósseo, pela análise
da quantidade trabecular;
b) Avaliar, por imunofluorescência, a distribuição e a quantidade de colágenos tipo I
e III;
c) Avaliar, por imunoistoquímica, a expressão das proteínas não colagenosas
ósseas,

osteocalcina

(mineralização

óssea),

osteopontina

(remodelação,

reabsorção e formação óssea) e osteoprotegerina (osteoclastogênese).
d) Avaliar, por meio de PCR em tempo real, o recrutamento de RNAm do colágeno
tipo I, osteopontina, osteocalcina e osteoprotegerina.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Materiais

Foram utilizadas 70 ratas (Rattus norvegicus albinus) recém-nascidas,
fornecidas pelo Biotério da Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo –
FMUSP. Os animais foram confinados em gaiolas plásticas medindo 45 x 35 x 15cm
de comprimento, largura e altura, respectivamente, com tampa gradeada de metal.
Foram mantidos em número de quatro por gaiola, com alimentação e água ad
libitum, em temperatura ambiente de 22ºC, iluminação artificial com lâmpadas
fluorescentes, marca Philips (modelo luz do dia de 40W). Manteve-se fotoperíodo
claro de 12 horas intercalado com escuro de 12 horas, considerando-se o período de
luz das 7:00 às 19:00 horas.
Os animais, após nove dias de nascimento (período pós-natal imediato),
receberam, por via subcutânea, propionato de testosterona (0,1 mg/g), com o
propósito do promover o aumento da massa óssea final (Tamura et al., 2005).
Após seis meses, 70 ratas permaneceram virgens e tinham peso de 278 a
312 g. Sessenta delas foram submetidas a ovariectomia; as 10 restantes, não
castradas, constituíram o grupo controle. Após 21 dias, realizou-se exame
colpocitológico para certificar que os animais estavam castrados (Marcondes et al.,
2002).
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Para a ovariectomia, as ratas foram anestesiadas por via intraperitoneal com
cetamina e xilasina. Com o auxílio de uma pinça, foi tracionada a gordura
periovariana, e identificaram-se os ovários, as tubas uterinas e a porção distal dos
cornos uterinos. Após a ligadura dos pedículos ovarianos, retiraram-se os ovários.
Em seguida, procedeu-se o fechamento por planos cirúrgicos.
Após três meses da ovariectomia, todos os animais que foram submetidos à
cirurgia foram divididos, ao acaso, em seis grupos iguais, contendo dez ratas cada.
Assim os grupos foram denominados (excluindo o grupo ovariectomizado):
Controle (GI) - Grupo controle fisiológico sem ovariectomia;
PLG (GII) - Ratas que receberam apenas veículo (propilenoglicol em 0,5
ml/dia);
ECE (GIII) - Ratas que receberam estrogênios conjugados eqüinos (ECE),
na dose de 50 µg/Kg/dia (Baracat et al., 1998, a,b);
RLX (GIV) - Ratas que receberam raloxifeno, na dose total de 0,75 mg/kg/dia;
ESG (GV) - Ratas que receberam extrato de soja enriquecido com genisteína,
na dose total de 300 mg/kg/dia;
ECE + ESG (GVI) - Ratas que receberam extrato de soja enriquecido com
genisteína, na dose total de 300 mg/kg, associado a ECE na dose total de
50µg/Kg/dia;
ECE+RLX (GVII) - Ratas que receberam ECE, na dose total de 50µg/Kg/dia,
associados a raloxifeno, na dose total de 0,75 mg/kg/dia (Moraes et al., 2006).
As substâncias foram ministradas por durante 120 dias consecutivos (Cai et
al., 2005), sempre no mesmo período do dia (das 16:00 às 17:00 horas), com auxílio
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de sonda metálica. Foram diluídas em propilenoglicol, produzindo-se soluções
homogêneas de tal maneira que cada animal recebeu 1 ml/dia. Após o período de
tratamento, os animais foram submetidos a eutanásia em câmera de CO2 conforme a
diretriz institucional para manejo de animais da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Em seguida, as tíbias foram coletados para
processamento histológico, imunoistoquímico e de biologia molecular, conforme
protocolo específico para cada análise.
No final do experimento, houve mortalidade de 20 animais. A autópsia
mostrou processo inflamatório pulmonar em 12 ratas e, nas restantes, não houve
sinais de anormalidades. Possivelmente, este desfecho pode estar relacionado com
a gavagem dos animais. Assim, o número (n) final em cada grupo foi: Controle – n =
8; PLG – n = 6; ECE - n = 8; RLX – n = 8; ESG – n = 7; ECE + ESG – n = 7;
ECE+RLX – n =6.

4.2 Métodos

4.2.1 Análise Histológica
4.2.1.1 Análise histomorfométrica e histoarquitetura do colágeno

As tíbias foram fixadas em formol por 24 horas, descalcificadas em ácido
fórmico a 8%, convenientemente desidratadas em concentrações crescentes de
álcool etílico, diafanizadas pelo xilol e impregnadas pela parafina líquida em estufa,
regulada à temperatura de 60ºC, segundo a metodologia preconizada por Michalany
(1980). A inclusão foi realizada de tal maneira que se pudesse observar, nas lâminas
histológicas, cortes longitudinais do osso.
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Na sequência, os blocos foram cortados em micrótomo do tipo Minot, ajustado
para 3 µm. Os cortes assim obtidos foram colocados em lâminas previamente
untadas com albumina de Mayer e, a seguir, mantidas em estufa regulada à
temperatura de 46ºC durante 24 horas, para secagem e colagem. Quatro lâminas de
cada animal foram submetidas ao método de coloração pela hematoxilina e eosina
(HE) e picrosirius para posterior análise histomorfológica e histomorfométrica.
A análise histológica das lâminas coradas com HE foi realizada em
microscópio de luz, da marca Zeiss, com aumento de 50 a 400x, para caracterização
do tecido ósseo, assim como para observar eventuais alterações.
As lâminas coradas com HE foram analisadas pela da técnica do pointcounting, para determinar a porcentagem de traves ósseas nos diferentes grupos.
Utilizou-se um retículo contendo cem pontos e cinqüenta retas. Ao aumento de 400x,
foram examinados dez campos microscópicos aleatórios e não-coincidentes
imediatamente um campo microscópico abaixo da linha de crescimento ósseo,
totalizando mil (1.000) pontos por lâminas, cobrindo uma área de 62.500µm2 (Revel,
1983)
Foram considerados pontos positivos aqueles que incidiam nas traves
ósseas. Os valores foram expressos em porcentagem de pontos positivos do total de
pontos do retículo.
As lâminas coradas pelo picrosirius foram analisadas em microscópio óptico
equipado com um polarizador de luz acoplado a um analisador de imagem. O
sistema utilizado consistia de uma câmera CCD Sony acoplada a um microscópio
Olympus, a partir do qual as imagens puderam ser visualizadas no monitor. Por
sistema digital inserido em um computador (Pentium3 300Mhz), as imagens foram
processadas, empregando o programa Image ProPlus. Foram selecionados,
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aleatoriamente, cinco campos para a região trabecular, um campo abaixo da
cartilagem de crescimento, visualizados sob um aumento de 400 vezes. A área total
medida pelo analisador em cada campo foi de 68.265,680 mm². O colágeno
presente no campo analisado foi medido pela seleção de tonalidades birrefringentes
correspondentes às bandas colagênicas polarizadas, com posterior medida da área
digitalizada.

4.2.2 Técnica de Imunoistoquímica e imunofluorescência
4.2.2.1 Descalcificação do Tecido Ósseo com EDTA Tamponado

A tíbia esquerda foi empregada para a realização dos testes de
imunoistoquímica e imunofluoerscência. Foi colocada em solução fisiológica gelada,
seguida de fixação em formaldeído neutro tamponado-NBF (30 mM de
NaH2PO4H2O, 45 mM de NaHPO4 e 3,7 % de formaldeído) a 4ºC overnight. Após
esse período, o fragmento foi lavado com tampão fosfato salina gelado – PBS (136,9
mM de NaCl, 2,68 mM de KCl, 8 mM de Na2HPO4, 1,46 mM de KH2PO4, pH 7,2 –
7,4) e descalcificado com EDTA - Etilenodiaminotetra acetato dissódico tamponado
(390mM de EDTA em tampão fosfato salina), por aproximadamente quatro semanas,
a 4ºC. O fragmento permaneceu sob agitação, sendo o tampão trocado
semanalmente. Após esse período, foi incluído em parafina. Desses blocos
obtiveram-se cortes histológicos de 3 µm, os quais foram colocados em lâminas
previamente tratadas com 3-aminopropiltriethoxy Silano (Sigma).
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4.2.2.2 Imunofluorescência para colágenos tipo I e III

Cortes de tíbias de aproximadamente 3 micrômetros foram aderidos a lâminas
previamente tratadas com aminosilano. Os cortes foram desparafinizados em xilol e
reidratados com banhos de álcool etílico, com concentrações decrescentes (100% 75%), água corrente (10 minutos), água destilada e tampão fosfato pH 7,4 (PBS).
Posteriormente, foi realizada a digestão enzimática com condroitinase ABC 2 UN/ml
(Sigma, St. Louis/MO/EUA) dissolvida em tampão tris-HCl 0,05M pH 8,0, por 3 horas
a 37ºC, seguida de digestão com pepsina bovina (Sigma, St. Louis/MO/EUA) em
ácido acético 0,5N, durante 30 minutos.
Os cortes tratados foram lavados 3 vezes por 10 minutos, com PBS e
deixados incubando com leite desnatado 5% em PBS, durante 30 minutos.
Posteriormente, as lâminas foram lavadas 3 vezes por 5 minutos, com PBS e
deixadas incubando com leite desnatado 5% em PBS, durante 15 minutos.
Subsequentemente, as lâminas foram incubadas por uma noite, com anti-colágeno
do tipo I e III provenientes de traquéia de boi policlonal, produzido em coelho, no
Laboratório de Investigação Médica (LIM-17) da FMUSP, numa diluição de 1:50.
Após esse período, os cortes foram lavados em PBS com Tween 20 à 0,05% e
incubados por 90 minutos com anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado
com fluoresceína (Sigma, St. Louis/MO/EUA), diluído em 1:100 em solução de azul
de Evans 6% em PBS. Após esse período, as lâminas foram lavadas em PBS com
Tween 20 à 0,05% e montadas com glicina tamponada. Finalmente, as reações
foram visualizadas em um microscópio de fluorescência (Olympus).
Analisou-se a expressão do colágeno nas trabéculas ósseas presentes em
cinco campos abaixo da cartilagem de crescimento entre as duas corticais (aumento
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de 200x). Os resultados foram expressos em porcentagem da área total de
trabéculas. Quanto à análise das outras proteínas (osteoprotegerina, osteocalcina e
osteopontina), foi utilizada técnica de imunoistoquímica.

4.2.2.3 Imunomarcação da osteoprotegerina (OPG), osteocalcina (OCN) e
osteopontina (OPN) no tecido ósseo

As lâminas foram imersas em xilol quente por 25 minutos; a seguir
submetidas a dois banhos de xilol frio e hidratação com sucessivas lavagens com
álcool etílico em concentrações decrescentes (100%-75%), água destilada e tampão
fosfato de sódio (PBS). Para a exposição e recuperação de sítios antigênicos
realizou-se tratamento enzimático com pepsina bovina (10000 unidades de tecido
digerido UTD) (Sigma, Chemical Co.,

St. Luois, Missouri, EUA) dissolvida em

tampão ácido (pH=2.2), na concentração de 2mg /500ul por 45 minutos a 37°C, para
COL I, e com tripsina (Sigma Co., St Louis, Missouri, USA) 0,25% em PBS por 30
minutos a 37˚C para OPG, OCN e OPN.
A seguir, os cortes foram lavados três vezes, 10 minutos cada, com PBS e a
reação bloqueada com leite Molico a 5% diluído em PBS, durante 30 minutos. As
lâminas foram incubadas durante uma noite com anticorpo policlonal anticolágeno
do tipo I obtido de coelho e diluído em 1:50 em solução de PBS e com anticorpo
policlonal

anti-OPG

(Santa

Cruz

Biotechnology),

anti-OCN

(Santa

Cruz

Biotechnology) e anti-OPN (Santa Cruz Biotechnology) obtido de cabra e diluído a
1:100, 1:100 e 1:80, respectivamente, em anticorpo diluente (Dako North America,
Inc). No controle negativo as lâminas foram incubadas com soro fetal bovino no lugar
do anticorpo primário. Após este período, os cortes foram lavados em PBS Tween
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20 0,05% e incubados por 1 hora e 30 minutos com anticorpo secundário anti-IgG de
coelho conjugado com fluoresceína (Sigma, Chemical Co.; St. Luois, Missouri, USA)
para COL I (1:50) e com anticorpo secundário anti-IgG de cabra conjugado com
fluoresceína (Calbiochem) para OPG, OCN e OPN, diluído a 1:200 em solução de
PBS contendo azul de Evans 6% e montadas com solução de glicerina tamponada.
As lâminas foram analisadas em microscópio de fluorescência Olympus (DX-15020)
e as proteínas quantificadas com ajuda de um analisador de imagens. Esse sistema
é composto por uma câmara acoplada ao microscópio e as imagens capturadas
foram visualizadas em monitor LG, onde são digitalizadas (Oculus TCX, Coreco inc;
St. Laurent, Quebec, Canadá). As imagens foram processadas pelo software Proplus 6.0.
Para analisar a expressão dessas proteínas, observaram-se as trabéculas
ósseas presentes em cinco campos abaixo da cartilagem de crescimento entre as
duas corticais (aumento de 200x), idêntica à do COL I, porém, com aumento de
400x. Essas proteínas expressavam-se predominantemente na medula óssea, e
foram expressas em relação à área total dos 5 campos.

4.2.3 Expressão gênica por PCR em tempo real (Real-Time PCR)

A tíbia direita foi dissecada rapidamente sobre uma superfície resfriada (4°C),
congelada em nitrogênio líquido e armazenada em freezer - 80 °C. Para a extração
do RNAm, as tíbias foram pulverizadas, na presença de nitrogênio líquido, em um
mortar e pistilo de aço (Fisher Scientific International, Inc, Hampton, NH, USA)
previamente resfriados em gelo seco. Ao pó de osso foi adicionado Trizol
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(INVITROGEN- LIFE). A mistura de pó de osso mais Trizol foi homogeneizada com
um polytron PT10-35 (Brinkmann Instruments, Inc, NY, USA).
O RNA total da tíbia foi extraído de acordo com o protocolo fornecido pelo
fabricante do Trizol e tratado com DNAse I (Fermentas, Hanover, MD, USA),
segundo indicação do fabricante. A concentração e pureza do RNA foram
determinadas por espectrofotometria medindo-se a absorbância em tampão TE (10
mM Tris-HCl, pH 8.0, e 1 mM EDTA) a 260 e 280 nm. O DNA complementar (DNAc)
foi sintetizado a partir do RNA total extraído (1,0 μg), utilizando-se oligo (dT) e a
enzima transcriptase reversa “ReverAid-H-Minus M-MuLV Reverse Transcriptase”
(Fermentas, Hanover, MD, USA), conforme o seguinte protocolo: incubação com o
oligo (dt) a 25 °C por 10 min, transcrição reversa a 37 ºC por 1 hora e inativação por
calor (heat inactivation) da transcriptase reversa a 95 ºC por 5 min no termociclador
Mastercycler (Eppendorf, Hamburg, Germany). Os oligonucleotídeos iniciadores para
amplificação por PCR foram desenhados através do software Primer Express
Version 1.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), a partir das seqüências dos
genes para colágeno tipo I, osteocalcina, osteopontina e osteoprotegerina (Tabela1).
As condições para construção de cada primer foram: (1) cruzar os limites intronexon; (2) temperatura de anelamento entre 58-60°C; (3) 15-30 pares de base e (4)
manter uma porcentagem entre 30-80% de bases G e C. Todos os primers foram
sintetizados pela Integrated DNA Tecnology

(DNA Technologies, Coralville, IA,

USA).
Os valores relativos à amplificação do RNAm referente a cada gene foram
estudados e avaliados pela mensuração da fluorescência, quantificados por
termociclador e detector ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA,
USA), comparando todas as amostras e o controle em duplicatas. Após
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padronização da quantidade de DNAc e da concentração dos primers, as reações
foram realizadas em um volume total de 25 μl, com 450 nM de primers e SYBR
Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). O gene 18srRNA e a beta actina
foram selecionados como controle interno para corrigir a variabilidade nas
amplificações. O DNAc foi amplificado em duplicatas nas seguintes condições: 1
ciclo a 50 ºC por 2 minutos e 95 ºC por 10 minutos, seguido por 40 ciclos a 95 ºC por
15 segundos (desnaturação) e 60 ºC por 1 minuto (anelamento). Os valores de Ct
(threshold cycle) obtidos foram normalizados com o controle interno e a
quantificação relativa da expressão gênica foi expressa como indução em vezes e
determinada pelo método previamente descrito por Pfaffl (2011).

Tabela 1 Sequência dos primers para PCR em tempo real
Gene

Sequência dos primers (5’ – 3’)

Acesso

no

Gen Bank
β Actina

F: AAG ATT TGG CAC CAC ACT TTC TAC A

NM_031144

R: CGG TGA GCA CAG CAG GGT
Colágeno tipo I

F: GCG AAG GCA ACA GTC GAT

NM_0116132

R: CTT GGT GGT TTT GTA TTC GAT GAG
Osteocalcina

F: TCT GAC CTG GCA GGT GCA A

NM_009399

R: CCG GAG TCT ATT CAC CTT ACT
Osteopontina

F: CGG CCT TGC CTC CTG TCT

NM_007388

R: TCT CCT CTG AGC TGC CAA ACT
Osteoprotegerina

F: CAG AGG ACC ACA ATG AAC AAG TG
R: GTC CAT TCA ATG ATG TCC AAG AAC

F: Forward primer ; R: Reverse primer

NM_U94331
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4.3 Análise Estatística

4.3.1 Análise Descritiva

Os dados foram analisados em planilha do Excel® (MS-Office 2000) e foram
calculados as médias e os desvios-padrão da média para cada grupo avaliado.

4.3.2 Análise Inferencial

Inicialmente, avaliou-se a distribuição da amostra. Para a comparação entre
os grupos, quando a distribuição foi homogênea, utilizou-se o teste de ANOVA
(p<0,05), seguido pelo pós-teste de Tukey. Caso contrário, foi empregado o teste de
Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Dunn.
Para a comparação entre dois grupos, foram empregados os testes de t de
Student ou Mann-Whitney, na dependência da distribuição da amostra. Fixou-se
como significante quando p < 5%. Todas as análises foram realizadas com o
software estatístico SPSS 18.0 (Inc., Chicago, IL).
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5 RESULTADOS

5.1 Peso durante o estudo

A Tabela 2 mostra a média e o desvio-padrão da média do peso dos animais
(g),

antes da ovariectomia

e durante quatro meses de tratamento após a

ovariectomia. Não houve variação significante do peso entre os grupos.

Tabela 2 Peso dos animais (média e o desvio-padrão) durante o tratamento
farmacológico após a ovariectomia
Peso inicial

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

Controle

312,2±11,9

313,8 ± 12,1

317,5 ± 17,4

315,6 ± 19,4

315,1 ± 12,2

(GI)

(n=10)

(n=10)

(n=9)

(n=8)

(n=8)

PLG

295,1± 20,3

306,6 ± 12,3

309,2 ± 15,3

303,2 ± 16,7

313,2 ± 14,2

(GII)

(n=10)

(n=10)

(n=9)

(n=7)

(n=6)

ECE

278,3±17,4

293,7 ± 21,1

309,4 ±12,2

271,5 ± 23,2

308,1 ± 23,9

(GII)

(n=10)

(n=10)

(n=9)

(n=8)

(n=8)

RLX

290,9±18,5

311,3 ± 18,9

295,3 ± 21,3

293,6 ± 19,4

307,6 ± 21,5

(GIV)

(n=10)

(n=10)

(n=8)

(n=8)

(n=8)

ECE

301,6±14,4

318,5 ± 20,4

303,6 ± 28,4

312,2 ±18,4

323,1 ± 14,9

(GV)

(n=10)

(n=9)

(n=8)

(n=7)

(n=7)

ECE+ESG

310,6±19,8

321,7 ± 17,3

331,6 ± 21,1

342,3 ± 12,2

336,7 ± 18,6

(GVI)

(n=10)

(n=9)

(n=9)

(n=7)

(n=7)

ECE+RLX

302,7±15,3

318,3 ± 18,7

314,1 ± 20,1

305,8 ± 18,9

321,3 ± 19,3

(GVII)

(n=10)

(n=8)

(n=8)

(n=7)

(n=6)

* Não houve diferença entre os grupos estudados
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5.2 Análise histomorfológica do tecido ósseo não mineralizado

A Figura 5 mostra a fotomicrografia da diáfise de ratas dos grupos de estudo.
O grupo PLG (Figura 5 B) apresenta a histoarquitetura das trabéculas ósseas do
grupo ovariectomizado. Neste grupo, as traves ósseas mostram-se finas, com
distribuição heterogênea e importante redução de comunicação entre as trabéculas
ósseas. Em contraste, no grupo controle (Figura 5 A), as trabéculas ósseas estão
preservadas, dispostas de forma regular, com espessura e conectividade mantidas.
Os grupos ovariectomizados e tratados com ECE (Figura 5 C), RLX (Figura 5 D),
ESG (Figura 5 E), ECE+ESG (Figura 5 F), e ECE+RLX (Figura 5 G) mostraram
características semelhantes, com aumento importante das trabéculas ósseas, por
vezes semelhantes às do grupo controle. Além disso, houve aumento da espessura
trabecular, bem como, sinais de restauração na conectividade das trabéculas. Estes
mesmos resultados podem ser observados na Figura 5 H, onde há diminuição da
quantidade de traves ósseas no grupo PLG (GII) em comparação com o grupo
controle (GI). Houve, ainda, aumento significativo na quantidade de trabéculas nos
grupos tratados com ECE (GIII), RLX (GIV), ESG (GV) e suas combinações
ECE+ESG (GVI) e ECE+RLX (GVII), comparativamente ao grupo PLG (GII). Não
houve significância estatística entre os grupos tratados com esses fármacos e o
grupo controle, bem como em todos os grupos tratados entre si.
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Figura 5- Fotomicrografias da diáfise de ratas coradas pela Hematoxilina-Eosina e morfometria dos grupos de
estudo. A - grupo controle (GI); B – ovariectomizado (GII); C - ovariectomizado e tratado com estrogênio (GIII);
D - ovariectomizado e tratado com raloxifeno (GIV); E - ovariectomizado e tratado com extrato de soja rico em
genisteína (GV); F - ovariectomizado e tratado com estrogênio combinado com extrato de soja rico em
genisteína (GVI); G- ovariectomizado e tratado com estrogênio combinado com raloxifeno (GVII). Coloração
HE. Lâminas descalcificadas. A seta indica a quantidade de trabéculas ósseas, sua conexão e espessura; H
– O gráfico mostra a quantidade de trabéculas ósseas em cada grupo tratado (p<0,05) comparada ao grupo
castrado (GII).
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5.3 Quantificação do colágeno das tíbias por análise de imagem (picrosirius)

Na Figura 6, pode-se observar que o grupo PLG (Figura 6 B) apresenta
preservação da histoarquitetura do colágeno nas traves ósseas, caracterizada pela
birrefringência avermelhada no tecido corado pelo picrosirius sob luz polarizada,
porém, em algumas áreas, as traves aparecem mais finas e em menor quantidade.
Os animais tratados com ECE (Figura 6 C) apresentaram remodelamento da
cartilagem de crescimento, presença de osteoblastos com menor área de separação
entre as traves. Houve aumento da produção de colágeno, caracterizada pela maior
intensidade da birrefringência em vermelho, indicando uma rede de fibras mais
resistentes. No grupo tratado com RLX (Figura 6 D), prevaleceu uma birrefringência
esverdeada, indicando haver maior quantidade de fibras finas de colágeno, que
pode corresponder a osso mais friável. No grupo tratado com ESG (Figura 6 E),
houve aumento na diferenciação celular, formação de tecido ósseo, porém, a
histoarquitetura das fibras colágenas modificou-se, tornando-se mais finas, devido à
mudança da birrefringência de vermelho para esverdeado em alguns pontos das
traves, sugerindo haver remodelamento da fibra colágena. Em ratas tratadas com
ECE+ESG (Figura 6 F), ocorreu menor formação de traves, porém, as fibras
mostraram-se mais preservadas, sugerido maior quantidade de fibras finas e,
consequentemente, possível remodelação óssea com colágeno jovem, porém,
caracterizando osso mais frágil. Nos grupos tratados com ECE+RLX houve, ao que
parece, maior remodelamento de fibras colágenas, pela presença de grande
quantidade de fibras finas (Figura 6 G). Na figura 6 H nota-se diminuição significativa
do colágeno total do grupo PLG (GII) em comparação ao grupo controle (GI), com
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p<0,05. Em outros grupos: EST (GIII), ESG (GV) e combinações (GVI e GVII), houve
aumento da quantidade de colágeno total comparado ao grupo PLG (GII). No
restante dos grupos, quando comparados entre si, não houve diferenças
significantes (p>0,05).
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Figura 6 - Fotomicrografias da diáfise de ratas coradas com picrosirius e quantificação das fibras grossas e
finas de colágeno, bem como colágeno total dos grupos de estudo. A - grupo controle (GI); B –
ovariectomizado (GII); C - ovariectomizado e tratado com estrogênio (GIII); D - ovariectomizado e tratado
com raloxifeno (GIV); E - ovariectomizado e tratado com extrato de soja rico em genisteína (GV); F ovariectomizado e tratado com estrogênio combinado com extrato de soja rico em genisteína (GVI); Govariectomizado e tratado com estrogênio combinado com raloxifeno (GVII). Coloração HE. Lâminas
descalcificadas. A seta indica a birrefringência esverdeada/amarelada(fibras finas) ou avermelhada (fibras
grossas) presentes nas trabéculas; H - O gráfico mostra a porcentagem de fibras totais de colágeno nas
trabéculas ósseas (*p<0,05) comparada ao grupo castrado (GII).
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O Gráfico 1 mostra a quantidade, em porcentagem, de fibras finas presentes
em todos os grupos. O grupo PGL (GII), em relação ao controle apresentou maior
quantidade de fibras finas, com valores estatisticamente significativos (p<0,05), o
que poderia representar maior fragilidade óssea. O grupo ECE (GIII), em
comparação com todos os outros, mostrou menor quantidade de fibras finas de
colágeno (p<0,05). Tal achado sugere resistência óssea maior. Não houve
diferenças significantes entre os grupos RLX (GIV), ESG (GV), ECE + ESG (GVI) e
ECE + RLX (GVI) e em comparação ao grupo PLG (GII), todos com p<0,05.

*

Gráfico 1 – Quantidade de fibras finas de colágeno presente em todos os grupos controle
(GI), PLG (GII), ECE (GIII), RLX (GIV), ESG (GV), ECE+ESG (GVI), ECE +RLX (GVII)
(*p<0,05). A comparação foi realizada com o grupo castrado (GII).

O Gráfico 2 registra a porcentagem de fibras grossas de colágeno. Não houve
diferença significante entre os grupos (p>0,05).
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Gráfico 2 – Quantidade de fibras grossas de colágeno presente em todos os grupos: Controle
(GI), PLG (GII), ECE (GIII), RLX (GIV), ESG (GV), ECE+ESG (GVI), ECE +RLX (GVII). A
comparação foi realizada com o grupo castrado (GII).

5.4 Quantificação de colágeno tipo I e tipo III
Na Figura 7, observa-se o colágeno tipo I quantificado pelo método de
imunofluorescência (cor verde). No grupo PLG (Figura 7 B), nota-se diminuição da
birrefringência esverdeada, o que sugere um padrão homogêneo de perda deste tipo
de colágeno, quando se compara com a trabécula óssea do grupo controle (Figura 7
A). No grupo tratado com estrogênio (Figura 7 C), a expressão de colágeno I está
aumentada de forma significativa (p<0,05), como também demonstrado na Figura 7
H. No entanto, há um padrão heterogêneo do ganho desta proteína. No grupo
tratado com RLX (Figura 7 D), a distribuição das fibras de colágeno I está
aumentada em toda superfície trabecular, mostrando, desta forma, um padrão
homogêneo de deposição. Obteve-se o mesmo resultado no grupo ESG (Figura 7
E). O restante dos grupos tratados, como as combinações ECE + RLX (Figura 7) e
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ECE + ESG (Figura 7 G), apresentaram o mesmo padrão homogêneo de distribuição
do colágeno tipo I quando comparados ao grupo raloxifeno.
A Figura 7 H indica a quantidade de colágeno tipo I nas trabéculas ósseas de
todos os grupos. Houve diminuição de colágeno I de forma significativa no grupo
PLG (Figura 7 B), comparativamente ao grupo controle (Figura 7 A), com p<0,05.
Nota-se também aumento significativo desta proteína no grupo tratado com
estrogênio (Figura 7 C), assim como ECE+RLX (Figura 7C), porém não

houve

aumento significante em comparação ao grupo PLG (Figura 7 B) dos demais grupos
tratados, RLX (Figura 7 D), ESG (Figura 7 E), ECE + ESG (Figura 7 F) e ECE + RLX
(Figura 7 G).
Na Figura 8, pode-se observar que há maior birrefringência esverdeada no
grupo PLG (Figura 8 B), quando comparado ao grupo controle (Figura 8 A),
demonstrando a presença de colágeno tipo III. Esse tipo de colágeno aparece
depositado entre as fibras de colágeno tipo I e encontra-se ao redor de vasos
(Junqueira e Carneiro, 2004). O grupo tratado com ECE (Figura 8 C) destacou-se
por apresentar pequena quantidade de colágeno tipo III, indicada pela baixa
birrefringência, porém não parece diferir dos grupos controle (Figura 8 A) e PLG
(Figura 8 B). Os grupos RLX (Figura 8 D), ESG (Figura 8 E), ECE+ESG (Figura 8 F)
e ECE+RLX (Figura 8 G) tiveram a mesma intensidade de birrefringência, portanto
parece não haver grande diferença na quantidade de colágeno tipo III nestes grupos.
De acordo com a Figura 8 H, não houve diferença significativa entre os
grupos controle (GI), PLG (GII) e EST (GIII). Houve aumento de colágeno tipo III, de
modo significativo (p<0,05), apenas no grupo ECE+ESG (GVI), comparado ao grupo
PLG (GII), com p<0,05. Não houve diferenças significativas (p>0,05) no aumento da
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quantidade de colágeno tipo III entre todos os outros grupos tratados, comparado
ao grupo PLG (GII).
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Figura 7 - Fotomicrografias de imunofluorescência de colágeno tipo I, mostrando parte da diáfise de ratas
pertencentes aos vários grupos de estudo. A - grupo controle (GI); B – ovariectomizado (GII); C ovariectomizado e tratado com estrogênio (GIII); D - ovariectomizado e tratado com raloxifeno (GIV); E ovariectomizado e tratado com extrato de soja rico em genisteína (GV); F - ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com extrato de soja rico em genisteína (GVI); G- ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com raloxifeno (GVII). Aumento de 400x. A seta indica as fibras de colágeno I marcadas
com fluorescência. Observou-se que elas se dispõem em forma de fibras; H – O gráfico mostra a porcentagem
de colágeno tipo I nas trabéculas ósseas de ratas (*p<0,05) comparada ao grupo castrado (GII).
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Figura 8 - Fotomicrografias de imunofluorescência de colágeno tipo III, mostrando parte da diáfise de ratas
pertencentes aos vários grupos de estudo. A - grupo controle (GI); B – ovariectomizado (GII); C ovariectomizado e tratado com estrogênio (GIII); D - ovariectomizado e tratado com raloxifeno (GIV); E ovariectomizado e tratado com extrato de soja rico em genisteína (GV); F - ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com extrato de soja rico em genisteína (GVI); G- ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com raloxifeno (GVII). Aumento de 400x. A seta indica a marcação de colágeno III que
geralmente encontra-se ao redor dos vasos e entre o colágeno I; H – O gráfico mostra a porcentagem de
colágeno III nas trabéculas ósseas (*p<0,05), comparada ao grupo castrado (GII) .
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5.5 Quantificação da osteocalcina por imunoistoquímica

A figura 9 mostra a osteocalcina presente no osso. Observa-se que o grupo
tratado com RLX (GIV) (Figura 9 H), mostrou aumento significante da expressão
desta proteína em relação aos outros grupos (p<0,001). Não houve diferenças
significantes entre os demais grupos (p>0,05).
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Figura 9 - Fotomicrografias de imunoistoquímica da osteocalcina, mostrando parte da diáfise de ratas
pertencentes aos vários grupos de estudo: A - grupo controle (GI); B – ovariectomizado (GII); C ovariectomizado e tratado com estrogênio (GIII); D - ovariectomizado e tratado com raloxifeno (GIV); E ovariectomizado e tratado com extrato de soja rico em genisteína (GV); F - ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com extrato de soja rico em genisteína (GVI); G- ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com raloxifeno (GVII). A seta indica a marcação com osteocalcina.H - O gráfico
mostra a quantidade de osteocalcina (*p<0,001), comparado ao grupo castrado (GII).
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5.6 Quantificação da osteopontina por imunoistoquímica

Em relação à osteopontina (Figura 10), pode-se observar que houve
diminuição significante desta proteína em todos os grupos tratados em relação ao
grupo controle e ao PLG (Figura 10 H), com p<0,05.
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Figura 10 - Fotomicrografias de imunoistoquímica da osteopontina, mostrando parte da diáfise de ratas
pertencentes aos vários grupos de estudo: A - grupo controle (GI); B – ovariectomizado (GII); C ovariectomizado e tratado com estrogênio (GIII); D - ovariectomizado e tratado com raloxifeno (GIV); E ovariectomizado e tratado com extrato de soja rico em genisteína (GV); F - ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com extrato de soja rico em genisteína (GVI); G- ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com raloxifeno (GVII). A seta indica a marcação com osteopontina. H - O gráfico mostra a
quantidade de osteopontina (*p<0,05), comparada ao grupo castrado (GII).
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5.7 Quantificação da osteoprotegerina por imunoistoquímica

Em relação à proteína osteoprotegerina (Figura 11), observa-se menor
expressão no grupo PLG em comparação com os outros grupos (p<0,05). Em todos
os grupos tratados houve aumento desta proteína, exceto o grupo tratado com RLX,
porém, o que mais se assemelhou ao grupo controle foi o grupo ECE+RLX (Figura
11 H).
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Figura 11 - Fotomicrografias de imunoistoquímica da osteoprotegerina, mostrando parte da diáfise de ratas
pertencentes aos vários grupos de estudo: A - grupo controle (GI); B – ovariectomizado (GII); C ovariectomizado e tratado com estrogênio (GIII); D - ovariectomizado e tratado com raloxifeno (GIV); E ovariectomizado e tratado com extrato de soja rico em genisteína (GV); F - ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com extrato de soja rico em genisteína (GVI); G- ovariectomizado e tratado com
estrogênio combinado com raloxifeno (GVII). A seta indica a marcação com osteoprotegerina..H - O gráfico
mostra, a quantidade de osteoprotegerina (*p<0,01), comparada ao grupo castrado (GII).

55
5. Quantificação do colágeno, OPN, OCN e OPG por PCR em tempo real

Não houve diferenças significantes no número de transcritos das proteínas
estudadas em todos os grupos (Figura 12 – A,B,C e D), com p<0,05.

Figura 12 – Gráficos da Expressão relativa (RQ) do colágeno (A), osteocalcina (B), osteopontina (C) e
osteoprotegerina (D) dos grupos: Grupo controle (GI); ovariectomizado (GII); ovariectomizado e tratado com
estrogênio (GIII); ovariectomizado e tratado com raloxifeno (GIV); ovariectomizado e tratado com extrato de
soja rico em genisteína (GV); ovariectomizado e tratado com estrogênio combinado com extrato de soja rico
em genisteína (GVI); ovariectomizado e tratado com estrogênio combinado com raloxifeno (GVII).
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6 DISCUSSÃO

O sistema ósseo é um tecido metabolicamente ativo, submetido a contínuo
processo de renovação óssea. O hipoestrogenismo pode ocasionar alterações nos
diferentes sistemas da mulher, incluindo o ósseo, resultando em perda da massa
mineral óssea em ritmo variável, podendo culminar em osteoporose , e eventuais
fraturas. Esta situação pode trazer conseqüências negativas à saúde da mulher,
tornando-se grave problema em todo o mundo (Bagnoli et al., 2005). Em nosso
trabalho, avaliamos fármacos que agem sobre o metabolismo ósseo em modelo
animal desenvolvido em nosso laboratório.
A ministração de testosterona no nono dia de vida aumenta a massa muscular
e óssea dos animais, facilitando a avaliação de perda e/ou formação óssea após
castração e ministração de fármacos que atuam na cinética do osso (Tamura et al.,
2005).
Apesar de existirem evidências de que o estrogênio, o raloxifeno e o extrato
de soja enriquecido com genisteína são capazes de melhorar as modificações
ósseas causadas pelo hipoestrogenismo, bem como a quantidade de trabéculas
ósseas em ratas ovariectomizadas, nosso estudo mostrou que houve efeito positivo
na associação do estrogênio ao raloxifeno na qualidade do tecido ósseo de ratas
castradas. Contudo, o extrato de soja rico em genisteína associado ao estrogênio
não teve ação benéfica detectável no tecido ósseo, pelo contrário, piorou a
qualidade óssea de ratas adultas castradas. Deve-se salientar que alguns estudos
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também sugerem que este fármaco não seria eficaz na manutenção da massa óssea
após a ovariectomia em animais, nem em mulheres na pós-menopausa (Weaver et
al., 2005).
Os mecanismos de ação do estrogênio sobre o tecido ósseo não estão
completamente elucidados, apesar de algumas vias de ação desse hormônio já
serem bem conhecidas. A administração de 17β-benzoato de estradiol inibe a
formação e a atividade dos osteoclastos e, possivelmente, estimula a sua
desintegração, ocasionando a redução do número dessas células (Liu et al. 1991;
Hughes et al., 1996). Em nosso estudo, o grupo tratado com estrogênio
isoladamente foi o que teve melhor resposta à diminuição de perda óssea,
comparado aos outros medicamentos utilizados isoladamente ou associados ao
próprio estrogênio. Este dado corrobora os de Faloni et al. (2007), que observaram
que, no osso alveolar de ratas tratadas com estrogênio, houve diminuição do
número de osteoclastos. Além disto, estas células exibem sinais de apoptose (morte
celular programada) em grande número (Faloni et al., 2007). Portanto, em ratas
tratadas com estrogênio, a apoptose deve ser responsável, pelo menos em parte,
pela redução do número de osteoclastos e conseqüentemente pela diminuição da
reabsorção óssea. Além disso, outros dados que correspondem à ação do
estrogênio no osso, descritos logo a seguir, podem explicar este achado em nosso
trabalho.
Evidências mostram que o estrogênio atua sobre os monócitos promovendo
redução dos níveis de IL-1 (Interleucina-1) e TNF-α (Fator-α de necrose tumoral).
IL-1 e TNF-α estimulam a produção de outras citocinas, como IL-6 (Interleucina-6),
M-CSF (Fator estimulador de colônia de macrófagos) e GM-CSF (Fator estimulador
de colônias de granulócitos/macrófagos), que promovem a fusão de células
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precursoras de osteoclastos. Assim, o estrogênio inibe a formação de osteoclastos
(Paccifici, 1996).
O estrogênio também atua sobre as células T, visto que ocorre aumento da
produção de TNF-α por essas células após a ovariectomia. Ao se ligar ao receptor
p55-TNF-α, o TNF-α induz a liberação de M-CSF e RANKL (ligante do Receptor
ativador de fator nuclear-κB), fatores que promovem a fusão dos progenitores de
osteoclastos (Cenci et al., 2000).
A redução dos níveis de TNF-α e IL-1, que ocorre devido à ação do
estrogênio sobre células T e monócitos, também inibe a atividade dos osteoclastos.
Esta inibição pode ocorrer indiretamente, via ação primária em osteoblastos e/ou
diretamente, por meio de efeito primário em osteoclastos (Paccifici, 1996).
A inibição da atividade do osteoclasto pelo estrogênio está relacionada à
inibição de proteases associadas à degradação óssea. Assim, o estrogênio impede
a degradação da matriz óssea ao atuar sobre a catepsina K e a MMP-9
(metaloproteinase-9), proteases produzidas por osteoclastos (Parika et al., 2001).
Assim, o estrogênio age na reabsorção óssea.
A atividade dos osteoclastos está relacionada à existência de interação com
os osteócitos (Gu et al., 2005). Como células que residem no interior de lacunas
ósseas, os osteócitos exibem prolongamentos citoplasmáticos que os conectam aos
osteócitos adjacentes e às demais células ósseas. Essa rede de células
interconectadas permite o intercâmbio de diversas moléculas entre o tecido ósseo e
o meio externo, contribuindo para a manutenção da homeostase óssea (Aardem et
al., 1995). Portanto, a apoptose dos osteócitos pode constituir em fator quimiotático
de osteoclastos, além de estimular sua atividade reabsortiva (Gu et al., 2005). Desta
forma, a deficiência estrogênica, que promove a morte dos osteócitos (Tomkinson,
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1998), talvez leve ao aumento do recrutamento e da atividade dos osteoclastos,
células que degradam o tecido ósseo e fagocitam os osteócitos em apoptose. Essa
idéia é reforçada por estudos que mostraram osteócitos, osteoblastos e/ou células
de revestimento ósseo em apoptose sendo fagocitados por osteoclastos (Boabaid et
al., 2001; Cerri et al., 2003). Talvez este seja o principal mecanismo de ação do
estrogênio no osso.
Além dos mecanismos anteriormente mencionados, há outro pelo qual o
estrogênio também inibe a reabsorção óssea, pela via RANK/RANKL/OPG
(Receptor ativador de fator nuclear-κB/ligante de RANK/ Osteoprotegerina),
relacionada à formação de osteoclastos. Ao agir sobre células mesenquimais
osteoprogenitoras/osteoblastos, o estrogênio promove redução dos níveis de
RANKL – ligante de RANK – e aumento da produção de OPG – competidor de
RANK (Lakatos, 2011). Assim, a OPG, que apresenta níveis aumentados liga-se ao
RANKL e impede a interação deste com o RANK (presente em precursores de
osteoclastos), inibindo, conseqüentemente, a fusão dos precursores de osteoclastos
(Väänänen et al., 2005; Kanzaki et al., 2006). Contudo, em nosso estudo, a
expressão do RNA mensageiro não foi diferente entre os animais castrados que
receberam o veículo em comparação aos que receberam os fármacos.
Possivelmente, esta ação não ocorreu em nosso modelo experimental.
A presença de receptores para estrogênio (RE) foi demonstrada em
osteoblastos e osteócitos (Bonnelye et al., 2002). Além de atuar sobre os
osteoblastos estimulando a síntese de matriz óssea, o estrogênio também induz
essas células a produzirem e liberarem fatores como, por exemplo, o TGF-β (Fator
de transformação de crescimento-β). Esses fatores atuam paracrinamente sobre os
osteoclastos (Ousler et al., 1991), estimulando sua morte e inibindo a reabsorção
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óssea. A ação parácrina entre osteoblastos e osteoclastos é considerada a principal
via

de

diminuição

da

formação

e/ou

da

atividade

dos

osteoclastos

e,

conseqüentemente, de controle da remodelação óssea. Porém, alguns autores têm
demonstrado que o estrogênio pode agir diretamente sobre os osteoclastos (Hainey
et al., 2000). In vitro, observou-se

apoptose em osteoclastos tratados com

17β-estradiol, sugerindo que o estrogênio pode agir diretamente sobre essas
células. Além disso, a presença de receptores α (REα) e β (REβ) para estrogênio foi
demonstrada em osteoclastos (Ousler et al., 1991).
De acordo com os dados da literatura, fica claro que o estrogênio inibe a
reabsorção óssea. A ação do estrogênio sobre os osteoclastos ocorre por diversas
vias. Assim, diante da deficiência estrogênica, ocorre aumento na formação e na
ação de osteoclastos, bem como aumento no tempo de sobrevivência dessas
células, o que leva ao incremento do número e da atividade reabsortiva dos
osteoclastos. Ainda a síntese de matriz óssea pelos osteoblastos é diminuída. Desse
modo, esses eventos culminam no desequilíbrio da remodelação óssea, havendo
maior reabsorção em relação à formação, o que resulta em perda de massa óssea
(Manolagas et al., 2000), bem como em desarranjo na microarquitetura óssea visto
em nosso experimento, ao compararmos os animais ovariectomizados com o
controle fisiológico.
O raloxifeno tem efeitos agonistas e antagonistas de forma seletiva nos
tecidos. Este fármaco exerce afinidade pelo receptor de estrogênio semelhante ao
17β-estradiol (McDonnell et al., 1995). Múltiplos receptores de estrogênio e vias pósreceptores com diferentes cofatores protéicos seriam responsáveis por pelo menos
parte da atividade seletiva (Lufkin et al., 1998). Alguns estudos sugerem que o
raloxifeno é capaz de estimular as vias estrogênicas pelo receptor β, mas não é
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capaz de ativar via receptor α, podendo ser um dos mecanismos pelos quais este
fármaco exerce ação diferencial nos tecidos. (Bryant e Dodge., 1998). Sua ação
isolada foi benéfica ao osso, em nossa pesquisa, porém, a associação ao
estrogênio, não trouxe benefícios ao osso de ratas ovariectomizadas. Esta resposta
pode ser explicada por possível disputa destes medicamentos pelo receptor
estrogênico tipo β, ou redução do receptor de estrogênio (“down regulation”) pela
ação dos fármacos conjuntamente (Kuhnle et al., 2011) visto que em alguns
trabalhos, o raloxifeno é mais eficaz

em tecido ósseo rico em receptor de

estrogênio, como as vértebras da coluna, porém, sem grande eficiência em outros
ossos com menor quantidade de receptor estrogênico (Martin e Correa, 2010).
O receptor de estrogênio possui múltiplas funções ativadoras transcricionais
(sítios AF-1 e AF-2) que contribuem para alguns dos efeitos seletivos do raloxifeno.
Assim, diferentes conformações do receptor induzidas pelos ligantes podem ser
responsáveis pelo amplo efeito farmacológico dos vários SERMs. Como resultado de
uma conformação própria receptor-raloxifeno, este complexo liga-se a sequências do
DNA distintas no elemento de resposta estrogênica em tecidos onde o raloxifeno
exerce efeitos agonistas ao estrogênio. Baseado na estrutura cristalográfica dos
complexos formados por raloxifeno e 17β- estradiol com domínio de ligação do
receptor, evidenciou-se que os dois compostos ligam-se no mesmo sítio, porém,
exibem diferentes modos de ligação e induzem alterações conformacionais distintas
no domínio de transativação, evidenciando uma base molecular para diferentes
ações (Brzozowski et al., 1997). Este, talvez, seja outro motivo pelo qual a
combinação do estrogênio com o raloxifeno não foi eficiente como os mesmos
isolados, uma vez que há diferentes alterações conformacionais no domínio de
transativação do receptor para os dois fármacos.
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Nas fibras de colágenas, tanto a ação do estrogênio quanto do raloxifeno, se
faz na síntese pelos osteoblastos destas substâncias que aumentam a matriz óssea,
resultando em melhor qualidade óssea (Viguet-Carrin et al., 2006).
A genisteína possui conformação parecida com a molécula do estrogênio
conjugado. Por esse motivo, estudos sugerem que possa suprimir a reabsorção
óssea pelos osteoclastos pela diferenciação, prevenindo a reabsorção, bem como,
promovendo a formação óssea por ação dos osteoblastos. Isto pode acontecer pela
ligação desta molécula ao receptor de estrogênio do tipo β.
ligam-se

aos

receptores

de

estrogênio,

exercendo

ação

Os fitoestrogênios
estrogênica

ou

antiestrogênica, dependendo do nível sérico de hormônios sexuais. Estudos
mostram que este efeito estrogênico fraco pode exercer efeito agonista e
antagonista no organismo, pois há competição com os estrogênios circulantes pelo
mesmo receptor. Este fato poderia justificar, em parte, o resultado que obtivemos
com a associação de estrogênios conjugados com extrato de soja rico em
genisteína, resultando em ganho menor de massa óssea nas ratas ovariectomizadas
em comparação com o estrogênio isoladamente.
A diminuição da massa mineral óssea induzida pela ovariectomia foi
confirmada com os nossos dados em relação à literatura (Marcondes et al., 2002).
Além disso, os resultados obtidos com o emprego isoladamente do estrogênio
conjugado, do raloxifeno ou do extrato de soja rico em genisteína, bem como a
associação entre eles, na tíbia de ratas ovariectomizadas, trouxeram novas
informações a respeito da ação destes medicamentos na fisiologia óssea,
principalmente, que a ação da combinação dos fármacos não traria benefício
adicionais à massa mineral óssea.
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A análise histomorfométrica mostrou que os tratamentos com estrogênio,
raloxifeno e extrato de soja rico em genisteína promoveram aumento da quantidade
trabecular, corroborando com outros estudos da literatura (Fanti, et al., 1998; Chung,
2011; Levis, 2011). Esses dados sugerem que todos os tratamentos elevariam a
quantidade trabecular de forma adequada. Neste ponto, os fármacos foram
semelhantes, com discreta melhora com a associação entre estrogênio e extrato de
soja. Contudo, este parâmetro não é o único que pode ser mensurado na
histomorfometria, para melhor para indicar a qualidade óssea após ovariectomia
(Parffit et al., 1987). Isto pode justificar o motivo da associação com a genisteína ter
este efeito positivo no osso. Este fato parece controverso. Por isso, outras análises
foram necessárias e não identificaram este benefício na qualidade e na quantidade
de colágeno no osso das ratas castradas.
No tecido ósseo existe relação complexa entre o colágeno e os minerais de
hidroxiapatita, que são fundamentais para a integridade óssea (Junqueira e
Carneiro, 2004). Alterações das propriedades e da disposição do colágeno podem
influenciar na disposição dos minerais, afetando a mecânica óssea. Hoje, ainda não
há dados suficientes que possam explicar a ligação entre os diferentes tipos de
colágeno e os minerais e sua contribuição para as propriedades mecânicas do osso.
A taxa de renovação do colágeno ósseo parece ser importante para a determinação
da resistência do osso. Na osteoporose da pós-menopausa, há evidencias de que a
fração de volume de mineral e as quantidades relativas de ligações cruzadas de
colágeno maduro e imaturo são afetadas pela taxa de renovação dos tecidos,
contribuindo assim para a fragilidade óssea, pois a extensão e a natureza da
interação com colágeno são importantes contribuintes para a qualidade da matriz
óssea. Em nosso estudo, pudemos observar que o estrogênio, o raloxifeno e o
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extrato de soja rico em genisteína, quando utilizados isolados ou combinados,
alteraram

a

composição

e

distribuição

de

colágeno

no

osso

de

ratas

ovariectomizadas. Contudo, a associação dos fármacos não melhorou a qualidade e
a quantidade do colágeno como quando essas substâncias quando foram
empregadas isoladamente. Outros experimentos sugerem que a associação destas
substâncias pode modificar a ativação do receptor de estrogênio (Gendimenic, et
al., 2002). No presente estudo, objetivou-se verificar se a adição de genisteína aos
estrogênios conjugados equinos ou ao raloxifeno alterou o efeito desses fármacos
sobre o osso, ou mais precisamente, as fibras de colágeno, a partir do ponto de vista
morfológico.
Há vários estudos feitos sobre o ganho de massa óssea e da estrutura do
colágeno ósseo em animais tratados com estrogênios conjugados eqüinos,
raloxifeno e extrato de soja rico em genisteína, isoladamente. Ainda assim, não há
consenso sobre o melhor tratamento capaz de melhorar a qualidade óssea e
diminuir o risco de fratura com mínimos efeitos colaterais (Reinwald et al., 2010),
nem as vantagens e desvantagens sobre a ação dos fármacos. Há mais evidência
dos efeitos dos estrogênios conjugados equinos e do raloxifeno sobre a manutenção
da massa óssea do que com o extrato de soja em osteoporose na pós-menopausa
(Yoles et al., 2003). Estudos in vitro mostram que o estradiol, o raloxifeno e a
genisteína afetam a fisiologia do osso de forma semelhante pela ação nos
osteoclastos, diminuindo a proporção de RNA mensageiro de RANKL e
osteoprotegerina. Contudo, estes aspectos não conseguiram ser avaliados em
nosso estudo. Outros estudos também falharam em reproduzir in vivo os achados
em cultura de células (Carrin et al., 2006).
A histomorfometria mostrou-nos que, independentemente, dos tratamentos
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que foram ministrado, a quantidade de osso trabecular aumentou expressivamente
nos animais que receberam estrogênios conjugados eqüinos em relação aos outros
grupos e menos que o controle fisiológico. Esta informação por si só, não sugere
redução da fragilidade óssea no grupo com estrogênio. No entanto, dado o aumento
da espessura trabecular e os sinais de recuperação da atividade trabecular neste
grupo, pode-se dizer que houve melhora na qualidade óssea. Além disso, também
observamos melhor qualidade óssea no grupo que recebeu raloxifeno em
comparação aos outros grupos tratados, em especial, com a associação hormonal e
no que recebeu apenas o veículo.
O colágeno é importante no estudo da qualidade e da resistência óssea (Rizk
et al., 2008). O colágeno tipo I pode ser encontrado em abundância no osso e está
incluído no grupo de fibras colágenas espessas. O colágeno tipo III pertence ao
grupo de fibras finas, localiza-se entre as fibras grossas no osso cortical e está
concentrado, sobretudo, no canal de Havers (Junqueira e Carneiro, 2004). Após a
ovariectomia, há mudança na proporção destes tipos de fibras com aumento na
quantidade de colágeno tipo III e diminuição considerável no colágeno tipo I. Alguns
autores acreditam que essa mudança pode apontar para maior fragilidade óssea
(Rizk et al., 2008).
Em nosso estudo, a análise imunoistoquímica mostrou aumento no colágeno
tipo I em todos os grupos tratados, mas não no não tratado. O colágeno tipo III se
elevou nos grupos tratados com raloxifeno, extrato de soja rico em genisteína e nos
com combinação com estrogênio conjugado eqüino, em comparação aos animais
sem castração (controle fisiológico). Estes dados sugerem que há aumento da
fragilidade óssea quando esses fármacos são utilizados isoladamente ou, mais
ainda, quando combinados. Alguns autores observaram que o extrato de soja rico
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em genisteína e o raloxifeno aumentam a expressão de colágeno tipo I e seu RNA
mensageiro (Hara et al., 2007). Este estudo reforça a ação dessas substâncias na
matriz óssea, particularmente no colágeno.
Finalmente, a terapia hormonal pode afetar a proporção dos vários tipos de
colágeno no osso. As correlações encontradas entre a terapia hormonal e os tipos I
e III de colágeno aumentam a qualidade óssea, quando todos os grupos de
tratamento são comparados com o grupo controle. No entanto, dado que o colágeno
tipo III é uma fibra mais fina de colágeno, o seu aumento, possivelmente, indica a
fragilidade do tecido e, portanto, maior risco de fratura. Estrogênio conjugado eqüino
sozinho é, sem dúvida, o melhor agente para o osso. O uso combinado de
estrogênios conjugados eqüinos e raloxifeno ou genisteína de soja rica em extrato
não parecem melhorar ou reduzir a qualidade óssea após ooforectomia.
A osteoprotegerina é proteína solúvel, que se liga ao RANK, impedindo a
associação do RANK-L ao RANK, sendo considerada potente inibidora da
osteoclastogênese e da atividade osteoclástica (Väänänen et al., 2005; Kanzaki et
al., 2006), reduzindo a atividade do osteoclasto. Com relação à OPG, observamos
que o grupo que mais se destacou na sua produção foi o que recebeu a combinação
de estrogênio com raloxifeno. Este achado vai contra outros resultados presentes
neste estudo, onde este mesmo grupo possui tendência ao aumento quantidade de
fibras finas de colágeno, podendo indicar ter, portanto, maior fragilidade óssea.
Possivelmente, neste grupo houve redução da reabsorção óssea sem aumentar a
formação de colágeno. Por este aspecto, a qualidade óssea não seria melhor com
esta combinação como com o estrogênio isoladamente.
A osteocalcina esteve presente em maior quantidade no grupo tratado com
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raloxifeno. Essa proteína é sintetizada quase que exclusivamente por osteoblastos
durante os últimos estágios de diferenciação e durante o início da mineralização da
matriz extracelular do tecido ósseo (Hara et al., 2007). Estes dados corroboram os
de Mehl (2002), que encontrou alta concentração de osteocalcina em pacientes com
alto e baixo grau de osteoporose tratados com raloxifeno. Contudo, este aumento
não se refletiu na histomorfologia óssea.
Em seguida, investigamos a osteopontina, fosfoproteína ácida de 34 KDa, que
foi originalmente secretada como um dos maiores componentes da matriz óssea não
colagenosa expressa por osteoblastos e osteoclastos. Ela está intimamente
associada com o remodelamento e a força óssea. Seu papel funcional está
relacionado com a homeostase óssea (Chang et al., 2010). Além disso, esta proteína
está envolvida nas interações célula-célula e célula-matriz extracelular durante a
proliferação e migração celular. Seu progressivo aumento incrementa a quantidade
de fosfatase alcalina e osteocalcina no tecido ósseo. A expressão de RNAm da
osteopontina promove a diferenciação de três grupos celulares distintos:
estroma/células osteoblastos like, osteoclastos like e macrófagos like (Yamate,
1998). Estudos sugerem que a perda da função ovariana promove o aumento da
diferenciação de células da medula óssea, assim com um aumento da expressão da
osteopontina. No nosso estudo, a osteopontina esteve diminuída de forma
significativa em todos os grupos tratados, exceto no com estrogênio, em que houve
apenas tendência à diminuição desta proteína. Este resultado justificaria a melhora
na qualidade óssea, proprocionada pelo estrogênio isoladamente.
Em suma, baseado nos nossos resultados, a combinação de estrogênio com
raloxifeno ou extrato de soja rico em genisteína não trouxe benefícios adicionais na
qualidade do tecido ósseo como verificado com os fármacos isoladamente.
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7 CONCLUSÕES

Nossos resultados permitiram concluir que:
•

Os animais tratados com estrogênio, raloxifeno e extrato de soja enriquecido
com genisteína, isolados ou associados, tiveram aumento da massa e da
quantidade de trabéculas ósseas;

•

O grupo que recebeu estrogênios isoladamente apresentou maior quantidade
de colágeno tipo I e de fibras totais, com menor proporção de fibras finas de
colágeno, em comparação aos outros grupos. Nos animais tratados com
estrogênio associado ao raloxifeno notou-se maior quantidade de fibras de
colágeno tipo I em relação ao que recebeu estrogênio associado ao extrato
de soja rico em genisteína, comparado ao grupo castrado;

•

Em relação às proteínas não colagenosas, a osteoprotegerina mostrou-se
aumentada no grupo que recebeu estrogênio, extrato de soja rico em
genisteína e as combinações de estrogênio com raloxifeno ou extrato de soja.
Quanto à osteopontina, registrou-se quantidade diminuída em todos os
grupos tratados, enquanto a osteocalcina estava aumentada no grupo tratado
apenas com raloxifeno;

•

Em relação à análise por PCR em tempo real, não houve diferenças
significantes em nenhum dos grupos tanto para o colágeno tipo I quanto para
as proteínas não colagenosas.
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8 ANEXO

Anexo 1 – Aprovação do comitê de ética
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