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RESUMO 

 

BOTEGA, I. I. Efeitos da restrição alimentar no processo de consolidação óssea de 

fraturas em ratos. 2018. 120 f. Dissertação [Mestrado]. Ribeirão Preto: Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2018. 

 

A otimização do nível máximo de massa óssea alcançada durante a maturação 

esquelética pode reduzir o risco de fraturas ósseas e a incidência de osteoporose 

na vida adulta. Sabe-se que uma ingesta nutricional adequada desempenha um 

papel importante na maximização da aquisição esquelética. Por outro lado, a 

desnutrição e a má qualidade óssea são duas condições relacionadas, bem 

documentadas na literatura. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos da 

restrição alimentar na consolidação de fraturas ósseas. Desta forma, objetivamos 

avaliar a influência da restrição alimentar na reparação da fratura e na qualidade 

do calo ósseo.  Foram utilizados 68 ratos machos Wistar, com massa corporal inicial 

de 70 gramas, divididos em dois grupos experimentais: (1) CON: ratos controle 

submetidos à fratura óssea e; (2) RA: ratos submetidos à restrição alimentar e 

fratura óssea. Cada grupo experimental foi subdividido em dois, totalizando quatro 

subgrupos. Os subgrupos se diferenciaram de acordo como período de observação 

pós-fratura; 14 e 28 dias, correspondentes às fases de calo mole e calo duro, 

respectivamente. Durante o experimento, os animais permaneceram em gaiola 

individual, a restrição alimentar foi de 50% em relação à ingesta dos controles, 

realizada por seis semanas a partir do desmame (três semanas de vida). A fratura 

foi realizada na diáfise femoral pelo método fechado e fixada com implante 

intramedular. Ao término do período experimental, os ossos foram submetidos às 

análises macroscópica, microtomográfica (avaliação qualitativa e quantitativa da 

microarquitetura do calo ósseo), densitométrica (DXA), histomorfométrica 

(quantificação de tecido neoformado e colágeno), de expressão gênica e resistência 

mecânica. O nível de significância estatística foi de 5%. A restrição alimentar 

diminuiu significativamente a massa corporal dos animais, os parâmetros 

macroscópicos dos fêmures e ocasionou várias alterações fenotípicas no calo ósseo 

(atraso na proliferação e diferenciação celular, menor deposição de colágeno e 

osso neoformado, redução na área e densidade do calo, diminuição do volume 

tridimensional, deterioração da microestrutura, menor resistência ao esforço 

mecânico de torção), além de reduzir a expressão gênica relacionada à 

osteoblastogênese (Runx2 e Col1a1). Concluiu-se que a restrição alimentar afetou 

negativamente a consolidação óssea, com atraso na formação do calo ósseo pós-

fratura e calo de pior qualidade. 

 

Palavras-chave: Desnutrição. Osteoporose. Fraturas ósseas. Calo ósseo. Ratos. 
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ABSTRACT 

 

BOTEGA, I. I. The effects of food restriction on bone fracture healing in rats. 2018. 120 s. 
Dissertation [Master degree]. Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto 
Medical School, 2018. 
 

Optimizing the peak level of bone mass achieved during skeletal maturation may 

reduce bone fracture risk and osteoporosis incidence later in life. An adequate 

nutritional intake is known to play an important role at maximizing the skeletal 

acquisition. On the other hand, undernutrition and poor bone quality are two 

related conditions well documented in literature. However, little is known about 

the effects of food restriction on bone fracture healing. Therefore, we aimed to 

evaluate the effects of food restriction on fracture healing and bone callus quality. 

A total of 68 male Wistar rats weighing 70g were randomly assigned into two 

groups: (1) CON: Control rats sustaining a bone fracture and; (2) RA: food restricted 

rats with bone fracture. Each group was subdivided into two subgroups, according 

to the post-operative follow-up period: 14 and 28 days, which represent soft and 

hard callus formation, respectively. All rats were individually housed during the 

course of experiment. After weaning, food restricted rats were fed 50% of the ad 

libitum food intake. Forty-two days after food restriction, animals underwent bone 

fracture at the right mid-femur by the closed method, followed by surgical 

stabilization of bone fragments. On days 14 and 28 post-fracture, the rats were 

euthanized and the fractured femurs were dissected, weighed, measured and 

analyzed by micro-computed tomography (qualitative and quantitative analysis of 

bone callus michoarchitecture), densitometry (DXA), histomorphometry (quantity 

of newly formed bone and collagen deposition), gene expression assessment and 

mechanical test. Statistical significance was set at 5%. Food restriction decreased 

body mass gain, morphological measurements and resulted in several phenotypic 

changes at the bone callus (a delay in cell proliferation and differentiation; lower 

rate of newly formed bone and collagen deposition; reductions in bone callus 

density and size; decrease in tridimensional callus volume, deterioration in bone 

callus microstructure and reduction in callus strength), together with the 

downregulated expression of osteoblast-related genes (i.e. Runx2, Col1a1). We 

concluded that food restriction had detrimental effects on osseous healing, with a 

delay in bone callus formation and lower quality.  

 

Keywords: Malnutrition. Osteoporosis. Bone fractures. Bony callus. Rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as fraturas ocorrem em nível epidêmico em virtude principalmente da 

motorização do transporte e da violência geral da sociedade. Acrescente-se a isso grande 

número de fraturas patológicas que decorrem do melhor controle de doenças que antes eram 

fatais e do aumento da sobrevida da população que contribui definitivamente para a maior 

incidência de pessoas osteoporóticas.  

Às condições associadas a características do maior desenvolvimento da sociedade 

moderna, associa-se grande parte da população mundial que ainda é carente das mínimas 

condições compatíveis com a dignidade humana, o que resulta, dentre outros fatores, em altos 

índices de desnutrição. 

A desnutrição é grave problema de saúde pública no mundo, pois leva a consequências 

desastrosas, que interferem no crescimento, desenvolvimento e sobrevivência, estando 

intimamente ligada a altas taxas de mortalidade infantil e de incidência de doenças. Embora o 

não padecer de fome, seja reconhecido como direito básico da condição humana, sendo 

reafirmado continuamente em conferências da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Conferência Mundial de Alimentação das Nações Unidas, a fome é uma realidade atual, 

principalmente em países de média e baixa renda (1,2). 

Segundo a OMS, no mundo, cerca de 45% das mortes entre as crianças menores de 

cinco anos de idade estão associadas à desnutrição, 462 milhões de adultos estão abaixo do 

peso e 155 milhões de crianças apresentam nanismo de origem alimentar. É evidente, 

portanto, que os impactos da desnutrição são múltiplos no que diz respeito aos setores 

econômicos, médicos, sociais e de desenvolvimento, acarretando problemas sérios e 

permanentes nos indivíduos e suas famílias, na comunidade e nos países que vivenciam este 

fardo global (2). 

Uma alimentação adequada, com fornecimento de todos os nutrientes necessários é 

fundamental ao indivíduo como um todo. Em relação ao sistema esquelético, a deficiência de 

alimentos interfere nas suas adaptações estruturais, crescimento, modelagem ou por mudanças 

na composição mineral. Enquanto alguns nutrientes desempenham papéis reguladores neste 

processo, outros constituem o “edifício de materiais” como as proteínas, os lipídeos e os 

carboidratos (3). 

A qualidade da massa óssea durante o crescimento esquelético pode ser determinada 

pela quantidade de osso acumulado (ganho de massa óssea) e pela quantidade de osso perdido 
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subsequentemente (4). Dados epidemiológicos mostram que o aumento de 10% do pico de 

massa óssea pode diminuir pela metade o risco de fratura em adultos (5). No entanto, a 

desnutrição crônica, durante a época de pico da massa óssea, aumenta o risco de fraturas (6).  

Embora seja conhecido, que a desnutrição atinge diretamente o sistema esquelético 

prejudicando o crescimento e diminuindo massa e a qualidade do tecido ósseo, menos se sabe 

sobre o efeito da restrição alimentar em relação à reparação óssea. A consolidação de uma 

fratura é um processo de alto metabolismo local e grande incorporação de proteínas e sais 

minerais, além de depender de um controle sistêmico representado por hormônios e fatores de 

crescimento. Portanto, torna-se necessário entender o processo de reparação da fratura em 

condições de restrição alimentar. 

 

1.1 Desnutrição 

 

A desnutrição é condição clínica decorrente da deficiência de um ou mais nutrientes 

essenciais para homeostase, que ocorre pela falta de aporte ou utilização inadequada do que é 

ofertado. Assim sendo, a desnutrição é na maioria das vezes resultado da ingestão alimentar 

insuficiente ou de doenças relacionadas à sua absorção. Há muito ela é vinculada ou até 

mesmo considerada como problema social, relacionada a classes econômicas com reduzido 

poder aquisitivo, sendo inclusive utilizada como marcador de pobreza (2,7). 

A inanição é o termo utilizado para descrever a forma mais grave de desnutrição, 

provocada pela escassez alimentar, que conduz o organismo a consumir os próprios tecidos a 

fim de obter energia necessária para a manutenção da vida (8). Todavia, o fator econômico 

implícito neste estado nutricional não pode ser o único item relacionado à falta de oferta de 

alimentos ou ser considerado como único causador dessa condição. Há diversas situações que 

levam à diminuição da quantidade de nutrientes absorvidos pelo indivíduo, dentre elas as 

alterações fisiológicas relacionadas à idade, doenças do trato gastrointestinal ou de natureza 

inflamatória, alterações psicossociais e deficiência física (9,10). 

Além disso, circunstâncias ambientais, como desastres naturais ou circunstâncias 

geopolíticas, tal como os conflitos armados, podem contribuir para a escassez de alimentos.  

Isso ocorre com mais frequência em regiões de grandes conflitos geopolíticos e guerra. Nos 

países desenvolvidos, as principais causas da restrição alimentar são médicas, como os 

distúrbios alimentares que ocorrem em afecções como os estados depressivos e a anorexia 

nervosa (11,12). 
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Estima-se que 815 milhões de indivíduos sejam afetados pela desnutrição, resultando 

em complicações sistêmicas e aumento nas taxas de mortalidade e comorbidade (13). Suas 

consequências são múltiplas e dentre os tecidos afetados encontra-se o ósseo, objeto deste 

estudo. 

  

1.2 Tecido Ósseo e Remodelação 

 

O tecido ósseo é complexo e metabolicamente ativo, sendo um importante constituinte 

do esqueleto. Apresenta inúmeras funções, dentre elas, a de atuar como reserva homeostática 

principalmente de íons de cálcio e fósforo, suporte para os músculos e outros tecidos moles e 

proteção para os órgãos vitais. Sua matriz é composta por células e material extracelular 

calcificado. As principais células do tecido ósseo são os osteoblastos, osteoclastos e 

osteócitos. Suas diferenças se devem à origem, função e localização.  Enquanto os osteócitos 

são células maduras localizadas em cavidades ou lacunas no interior da matriz, e são 

originados de células tronco mesenquimais, os osteoblastos e osteoclastos são localizados na 

superfície óssea, sendo o primeiro também originário de células tronco mesenquimais; já o 

último tem origem hematopoiética (14). Com funções antagônicas, é conferida aos 

osteoblastos a ação de produzir a parte orgânica da matriz e se transformar em osteócitos e, 

aos osteoclastos, a de reabsorção do tecido ósseo. Os osteócitos por sua vez, mantem a 

integridade da matriz óssea. Juntos, esses três tipos celulares realizam o processo de 

remodelação e manutenção do metabolismo ósseo (15). 

O tecido ósseo passa por constante remodelação após o pico de massa óssea que 

ocorre na puberdade, e que mantém até os 25 anos de idade, para que ocorra a manutenção da 

homeostase (4). Sabe-se, no entanto, que a remodelação óssea é evento permanente neste 

tecido, em que ocorre a formação de osso novo, associado à reabsorção do antigo, de modo 

que, no adulto, em torno de 10% de todo o osso seja substituído anualmente. 

 

1.3 Consolidação óssea normal 

 

O tecido ósseo é um material complexo com microestrutura multifásica, anisotrópica e 

heterogênea, que influencia o processo de consolidação pós-fratura (16). A perda da 

continuidade do tecido ósseo e integridade mecânica são as principais consequências 

apresentadas na fratura de um osso longo (17), que deverão ser recuperadas por meio do 

processo de consolidação óssea, ou seja, por um evento que envolve a atividade coordenada 
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de diversos tipos de células (18–20). Assim, as prioridades mudam quando ocorre a fratura e 

todo o processo inicial de reparação é direcionado à osteogênese para a formação do calo 

ósseo, cuja função primeira é restabelecer a continuidade do osso e restaurar a integridade 

mecânica do segmento fraturado. 

Envolvendo várias fases sobrepostas, a consolidação inicia-se com o hematoma 

formado em resposta à lesão dos tecidos. O periósteo torna-se ativo e, por um mecanismo de 

formação óssea intramembranosa delimita e isola a fratura, constituindo o chamado foco da 

fratura. Células osteoprogenitoras são recrutadas da medula óssea, do periósteo e dos tecidos 

moles, e chegam, então, ao local da lesão, onde se proliferam e diferenciam-se em condrócitos 

e osteoblastos. Os condrócitos produzem cartilagem, o que resulta na formação do calo ósseo 

mole que, em seguida, sofre calcificação, tornando-se mais resistente e protegendo o local 

fraturado (20). 

 Simultaneamente à apoptose dos condrócitos, os condroblastos invadem o tecido 

cartilaginoso mineralizado, que é substituído por osso jovem. Por último, e em longo prazo, o 

osso sofre remodelação com o objetivo de recuperar a anatomia e a sua função original. A 

remodelação óssea é o resultado de um processo dinâmico de formação e reabsorção do tecido 

ósseo, em que a reabsorção causa a deterioração desse tecido, enquanto a formação é 

responsável por sua reconstrução e fortalecimento (19,20). 

Em termos mecânicos esse sistema em cascata que é desencadeado após a fratura 

contribui para restauração das extremidades dos ossos fraturados, ocorrendo por combinação 

da ossificação endocondral e intramembranosa (21,22). A ossificação intramembranosa ocorre 

pela contribuição periosteal, que na camada mais profunda possui células que quando 

estimuladas se diferenciam em fibroblastos e, depois, osteoblastos, formando um calo 

primitivo que aumenta no sentido periférico ao centro da fratura. Esta peculiar estruturação 

fornece ao calo uma maior eficiência na estabilização mecânica (20). 

 Já a ossificação endocondral desenvolve-se a partir de um modelo cartilaginoso. De 

forma mais detalhada, imediatamente após a fratura, em decorrência das lesões tissulares 

forma-se um hematoma. Há então, a liberação de fatores de crescimento da matriz 

extracelular, incluindo a regulação de citocinas e migração de células inflamatórias e 

endoteliais para a região da fratura. Estas células que estão envolvidas na reparação podem ser 

classificadas em três grupos: citocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento (TGF-β) e 

fatores angiogênicos. A fase inflamatória está associada à formação do hematoma, 

recrutamento de células tronco mesenquimais, proliferação celular e início da condrogênese 

(20). 
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Interleucinas 1 e 6 (IL-1 e IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF-α) iniciam a cascata 

de eventos da reparação óssea que também é realizada pelo fatores de crescimento derivados 

de plaquetas (PDGF) e pelas prostaglandinas (PGE2). O resultado é a formação de uma 

cartilagem imatura que fornecerá o modelo para a ossificação. Em última análise, essas 

células diferenciam-se em cartilagem, que sofrem apoptose e fornecem elementos para formar 

o tecido ósseo imaturo (20). 

 Esta conversão de cartilagem para osso imaturo está associada à liberação de vários 

fatores, incluindo proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs), fator de crescimento 

transformador beta (TGF-b), fator de insulina, osteocalcina, e, colágeno dos tipos 1, 5 e 11 

(20,23). Posteriormente, o osso imaturo desenvolve lamelas mais organizadas e, por meio da 

ação sincrônica de osteoblastos e osteoclastos, forma lamelas mais definidas (24). Esta fase 

está intimamente relacionada com expressões de interleucinas IL-1 e de IL-6, que aumentam a 

remodelação óssea, ao aumento no TNF- α, que ativa o receptor do fator nuclear kappa 

(RANK-L), e do fator de estimulação de colônias de macrófagos (M-CSF), levando a 

reabsorção da cartilagem mineralizada, recrutamento de células mesenquimais e apoptose dos 

condrócitos. As BMPs aumentam em associação a esta reabsorção e, concomitantemente, 

promovem a formação de células osteoblásticas (20). 

Após a consolidação inicial, o osso recupera a continuidade e grande parte de suas 

propriedades mecânicas. Concomitantemente, ocorre a remodelação óssea que vai predominar 

à medida que o tempo passa e tem seu mecanismo centrado na ação de osteoblastos e 

osteoclastos, e forte interação com forças mecânicas. Com isso, aquele calo inicial, 

caracterizado por diferentes orientações trabeculares (wovenbone, ou osso entrelaçado) vai 

sendo remodelado e trabéculas antigas são substituídas por novas, agora orientadas segundo 

as solicitações mecânicas locais. É a fase final da consolidação óssea e se completa 

tardiamente (19,20). 

 

1.4 Consolidação óssea na desnutrição 

 

O osso é extremamente sensível a mudanças metabólicas, hormonais e nutricionais 

(25). Desse modo, alterações internas e externas ao organismo podem interferir na aquisição 

da massa óssea, acelerar o processo de perda óssea natural ou afetar o equilíbrio do turnover 

ósseo, levando a doenças osteometabólicas e ao aumentando do risco de fraturas patológicas 

(26).  
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A ingestão alimentar é um fator ambiental que influencia tanto no acúmulo, quanto na 

perda de massa óssea. Os nutrientes podem agir de duas formas: diretamente modificando a 

reparação óssea e, indiretamente, pela mudança na secreção dos hormônios calciotrópicos (4). 

Dentre os tipos de restrições advindas da dieta, as de cálcio, proteínas e vitamina D são as 

mais utilizadas nas pesquisas de qualidade óssea (27–33). 

Pollak et al. (1986) estudaram os efeitos da restrição proteica em osteotomias de ratos, 

e constataram que a baixa ingestão proteica induziu ao atraso na consolidação e à formação de 

um calo ósseo menos resistente. No entanto, os autores usaram poucos recursos de análise e 

também não foram capazes de avançar na investigação dos mecanismos envolvidos nesse 

processo (29).  

Einhorn et al. (1986) em investigação semelhante a anterior, obtiveram os mesmos 

resultados quanto à resistência mecânica, ou seja, uma significativa redução da resistência 

óssea em virtude da restrição proteica, porém o último utilizou como modelo experimental a 

fratura completa pelo método fechado, seguida por fixação intramedular (33). Ambos estudos 

iniciaram a restrição proteica após o procedimento cirúrgico, o que não reproduziu as 

situações clínicas clássicas da desnutrição crônica. Alterações deletérias da reparação óssea 

como diminuição nas atividades dos osteoblastos e condroblastos e o aumento da quantidade 

de tecido fibroso associado a pouco osso neoformado, também foram encontradas em outras 

pesquisas, o que pode explicar esta redução da resistência mecânica no tecido desnutrido 

(31,32). 

A deficiência de vitamina D, investigada em osteointegração, casou a diminuição na 

densidade mineral óssea (DMO), no recrutamento dos osteoblastos, nos níveis de osteocalcina 

e IGF-1, bem como na resistência mecânica e no contato osso-implante (27,28). Em estudo 

experimental com ratos, a deficiência proteica também causou decréscimo dos níveis de IGF-

1, além da redução de massa óssea, tanto do osso cortical, como trabecular (30).  Já a 

deficiência de nutrientes causada pela RA, diminuiu a leptina sérica, IGF-1, a massa óssea 

cortical e volume do osso trabecular em roedores jovens (6). 

Efeitos prejudiciais do crescimento ósseo, analisados pelo comprimento, 

mineralização e marcadores bioquímicos foram encontrados na desnutrição advinda da 

restrição alimentar iniciada precocemente (3-7 semanas) (6,34). Em animais mais velhos (6– 

13 meses) a RA produziu efeitos negativos na arquitetura óssea, provavelmente pela atividade 

osteoblástica reprimida (35,36). 

No entanto, as pesquisas em ratos jovens são escassas e pouco se sabe sobre o efeito 

da desnutrição no desenvolvimento da estrutura óssea, e, posteriormente, na vida adulta. 
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Subtende-se apenas que a baixa ingestão calórica, ao diminuir a massa óssea durante o 

crescimento, possa comprometer a qualidade óssea (6).  

Porém, pesquisas anteriores que utilizaram o modelo de restrição alimentar e 

qualidade óssea avaliam apenas a qualidade do ósseo íntegro, sem presença de fratura. Já 

estudos prévios que observaram a relação entre o estado nutricional e reparação óssea, 

restringiam de forma isolada, um nutriente ou vitamina, não sendo, portanto, capazes de 

mimetizar o quadro clínico e retratar a realidade da desnutrição, visto que a escassez alimentar 

promove restrição de vários nutrientes, que é melhor representada pelo modelo experimental 

de restrição alimentar. 
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2 HIPÓTESE 

 

A hipótese desta investigação é que a reparação do tecido ósseo na fratura está 

comprometida em animais submetidos previamente à restrição alimentar. 
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3 OBJETIVO 

 

Avaliar a influência da restrição alimentar na reparação da fratura óssea e na qualidade 

do calo ósseo.  
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4 MATERIAS E MÉTODOS  

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Esta investigação é um estudo experimental em modelo animal. 

 

4.2 Animais experimentais 

 

O projeto da pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

com protocolo nº 013/2016 (Anexo A). 

Ratas Wistar (Rattus norvegicus albinus) juntamente com a prole, fornecidas pelo 

Biotério Central da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

foram alojadas no Biotério do Laboratório de Bioengenharia da FMRP-USP durante o período 

de lactação (21 dias). Logo após o desmame, os filhotes foram separados da mãe e destinados 

aleatoriamente aos grupos experimentais. Em seguida as mães sofreram eutanásia. 

Foram utilizados 98 ratos machos, com massa corporal inicial de 70 a 80 gramas (21 

dias de idade) que permaneceram alojados em gaiolas individuais, com compartimento para 

receber fezes e urina e manter o ambiente higiênico. Durante todo o período do experimento 

os ratos foram mantidos com livre acesso à água, em temperatura ambiente de 20 a 24
o
C, 

controle de claro/escuro (12 x 12 horas) e controle da umidade relativa do ar em 55±10%. O 

ambiente em que estavam as gaiolas era isolado, calmo e com pouca circulação de pessoas. 

Diariamente, foram avaliadas as condições de estresse do animal pela presença ou não 

de pigmentos de porfirina ao redor dos olhos e focinho, além de observação do 

comportamento animal (autolimpeza, atividade espontânea, reatividade e sono) (37). 

Os cuidados diários foram realizados de acordo com o guia para cuidados e uso de 

animais de laboratório (Animal models as tools in ethical biomedical research, edição 2010). 

 

4.3 Grupos experimentais 

 

No final, o experimento contou com 68 animais que foram aleatoriamente distribuídos 

em dois grupos, com 34 ratos cada (Fig.1). Estes foram subdivididos em dois subgrupos com 

20 e 14 animais, de acordo com o período de seguimento da consolidação óssea; 14 e 28 dias, 

respectivamente (Quadro 1). 
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Figura 1- Diagrama da divisão dos grupos e subgrupos. CON: Ratos controle, RA: Ratos restrição alimentar. 

 

 
Quadro 1- Caracterização dos grupos experimentais 

Grupos Intervenção Subgrupos 

CON 
(não desnutridos) 

 

Ratos controle e 

fratura óssea  

CON 14d 
(n=20) 

 
 

Ratos não desnutridos durante 42 dias; 

realização da fratura e seguimento por 

14 dias pós-fratura (total de 56 dias). 

CON 28d 

(n=14) 
 

Ratos não desnutridos durante 42 dias; 

realização da fratura e seguimento por 

28 dias pós-fratura (total de 70 dias). 

RA 
(grupo com 

desnutrição) 

 

Ratos restrição 

alimentar (RA) e 

fratura óssea  

RA 14d 

 (n=20) 
 

Ratos desnutridos por 42 dias; realização 

da fratura e seguimento por 14 dias pós-

fratura com dieta restritiva (total de 56 

dias). 

RA 28d 

 (n=14) 
 

Ratos desnutridos por 42 dias; realização 

da fratura e seguimento por 28 dias pós-

fratura com dieta restritiva (total de 70 

dias). 

 

 

4.4  Procedimento experimental: Dieta Padrão e Restrição Alimentar 

 

A restrição alimentar foi a intervenção dietética utilizada para causar a desnutrição e 

avaliar o processo de reparação óssea. O grupo CON sempre recebeu quantidade de ração ad 

libitum e o RA permaneceu em restrição alimentar antes e depois da fratura, até a eutanásia. 

Os dois grupos foram alimentados com ração padrão, marca NUVILAB CR-1
®

. A 

composição básica do produto consiste em milho integral moído, farelo de soja, farelo de 

trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, vitamina A, vitamina D3, 

vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, 

pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de 

CON  

(N= 34) 

CON 14 d 

(N= 20) 

CON 28 d 

(N= 14) 

RA 

(N= 34) 

RA 14 d 

(N= 20) 

RA 28 d 

(N=14)  

 

RATOS 

(N= 68) 
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manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de 

cobalto, lisina, metionina e antioxidante. 

O cálculo do consumo diário foi realizado, sendo que para o grupo CON era fornecido 

sempre um valor superior para que os animais não passassem por restrição alimentar. A 

quantidade restante era pesada e subtraída da quantidade fornecida, possibilitando o cálculo 

da quantidade de ração consumida diariamente. 

 O grupo RA recebeu 50% da ração consumida pelo grupo CON na véspera. O período 

de restrição alimentar total foi de 56 e 70 dias de acordo com o período de observação pós-

fratura, que foi realizada após 42 dias do início do experimento (Fig. 2). Não houve restrição 

de água em ambos os grupos.   

A desnutrição foi comprovada pela avaliação do estado nutricional junto com a 

história alimentar pré-estabelecida pela restrição, sinais clínicos e avaliação dos dados 

antropométricos (massa, comprimento e perímetro do osso).  

A determinação da massa corporal dos animais foi realizada diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2- Desenho experimental. 
  

6 semanas 28 dias  14 dias 

Início- Dia 0  
(3 semanas de 

vida)  

Fratura- 42 dias 
(9 semanas de 

vida) 

Eutanásia- 56 dias 
(11 semanas de 

vida) 

Eutanásia- 70 dias 
(13 semanas de 

vida) 

 

Período experimental 
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4.5 Procedimento experimental: produção da fratura do fêmur 

 

A fratura foi provocada 42 dias (nove semanas de idade) após a indução da dieta de 

restrição alimentar na região diafisária do fêmur direito, pelo método fechado, e fixada com 

fio de Kirschner (aço inox de uso em humanos). Para isso, os animais foram anestesiados por 

meio da combinação (1:1; 0,1mg/100g) de xilazina (6 mg/kg) e quetamina (60 mg/kg), 

aplicada por via intramuscular na região glútea esquerda. Em seguida, foi administrada a 

associação dos antibióticos amoxicilina e ácido clavulânico por via intraperitoneal, na dose de 

2mg/100g de massa corporal. Todo o membro pélvico direito foi tricotomizado e recebeu a 

aplicação de solução antisséptica alcoólica 1% de polivinil-pirrolidona-iodo.  

 A fratura foi realizada no terço médio do fêmur direito por meio de uma guilhotina 

confeccionada para esse propósito (Fig.3). O animal foi colocado em decúbito dorsal de modo 

que as extremidades da coxa ficassem apoiadas em dois suportes metálicos com vão livre de 

10,0 mm e posicionadas de modo que seu terço médio ficasse sob a porção romba da 

guilhotina que foi baixada manualmente até a perda da resistência, geralmente acompanhada 

de um ruído típico do osso quebrando (Fig.4A). Este modelo de fratura (38,39) tem a 

vantagem de não expor o osso na região da fratura, manter a conexão das partes moles com os 

fragmentos e não provocar desvios grosseiros dos fragmentos. 

 

 

Figura 3- Alavanca inter-resistente desenvolvida para confecção da fratura. A coxa do animal é firmemente 
fixada entre os suportes metálicos e o braço da alavanca é abaixado até a ocorrência da fratura. 
Fonte: Imagens do Laboratório de Bioengenharia, FMRP-USP.  

 

Em seguida, o animal foi transportado para uma mesa cirúrgica, onde foi feita 

antissepsia de todo o membro pélvico direito com solução alcoólica polivinil-pirrolidona-iodo 

(Fig. 4B). Por meio de uma mini-incisão na face lateral da coxa (Fig. 4C), sobre a fratura. Os 

fragmentos ósseos foram minimamente expostos, quando foi analisada a adequação da fratura 

(Fig. 4D). Houve descarte de animais com fraturas mal localizadas ou com excesso de 
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fragmentos. Em seguida, um fio de Kirschner de 1,0 mm de espessura foi introduzido pelo 

canal medular do fragmento proximal, até que saísse pela pelas partes moles na região 

trocantérica (Fig. 4E). A fratura foi reduzida por observação direta e o fio de Kirschner foi 

avançado em sentido contrário pelo canal medular do fragmento distal até a extremidade ser 

sentida do côndilo femoral (Fig. 4F). Depois, foi levemente recuado para que não protraísse. 

 

 

 
 

Figura 4- Sequência dos principais passos técnicos para produção e fixação da fratura. A- produção da fratura 
com auxílio da guilhotina de lâmina romba. B- posicionamento do rato para abordagem cirúrgica da fratura. C-
incisão retilínea cutânea na face lateral da coxa, sobre a fratura. D- visualização direta para a verificação da 
adequação da fratura. E- primeiro passo da fixação com introdução do fio de Kirschner no canal medular do 
fragmento proximal. F- redução da fratura e avanço do fio pelo canal do fragmento distal até a região dos 
côndilos. 
Fonte: Imagens do Laboratório de Bioengenharia, FMRP-USP. 

 

A adequação da redução da fratura, bem como a estabilidade da fixação foram 

conferidas, e o excesso do fio de Kirschner que saiu pela região pélvica foi cortado rente à 

pele. A extremidade que sobrou foi dobrada em forma de gancho e introduzida sob a 

musculatura, junto do trocanter maior. Ainda com o animal anestesiado, foi feita uma 

radiografia digital do fêmur (Fig.5) com o objetivo de comprovar as adequações da fratura e 

da fixação (incidência em perfil), com distância de 115 cm entre foco e o chassis (cassete) 



MATERIAIS E MÉTODOS- 51 

 

digital (Kodak-View, 24x30 cm, Estados Unidos), com parâmetros de 5 mA e 44 kV, em 

aparelho portátil de radiografias (Siemens- Unimax 2B,- Rio de Janeiro- Brasil). O 

fechamento da incisão foi realizado pela aproximação da musculatura e pele, com fios 4-0 

absorvíveis. A sutura cutânea ficou sem cobertura de curativos. 

 

 

 
 

Figura 5- Radiografia em perfil da bacia e membros pélvicos, realizada após o término da cirurgia para 
avaliação final da adequação da fratura e sua fixação. 

 

Os animais recuperam-se da anestesia em ambiente aquecido e receberam dipirona 

(80µL de diluição 1:5 em solução estéril de 0,9% de NaCl) por via subcutânea, administrada a 

cada oito horas por cinco dias após a fratura. A primeira dose de dipirona foi administrada 15 

minutos antes da produção da fratura. Uma vez recuperados, os ratos foram mantidos em 

gaiolas individuais, de acordo com as normas técnicas do biotério e foi aplicada uma 

substância antimutilante sobre a sutura (Adestro, SP, Brazil
1
) para impedir a autofagia. 

No período pós-operatório foram excluídos os animais com perda da redução da 

fratura, com infecção cirúrgica, extrusão do fio ou comprometimento da saúde geral.  

A radiografia foi realizada imediatamente após a cirurgia de fixação da fratura, com o 

animal ainda sob efeito da anestesia, e semanalmente para acompanhamento, nos dias 7, 14, 

21 e 28 dias pós-fratura (Fig.6).  

  

                                                 
1 Composto de água deionizada, propilenoglicol, benzoato de denatônio e metilparabeno 
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Figura 6- Sequência radiográfica para acompanhamento da consolidação da fratura. Imagens radiográficas 
obtidas em: A) 7 dias após a fratura, B) 14 dias após a fratura, C) 21 dias após a fratura e D) 28 dias após a 
fratura. 

 

4.6 Análise da estrutura óssea 

  

Os animais foram submetidos à eutanásia com dose excessiva do anestésico 

Tiopental
®
 (tiopentato de sódio). Os fêmures foram dissecados e armazenados em solução 

própria conforme o tipo de análise futura. As avaliações realizadas foram: mensuração 

macroscópica, densitométrica, histológica, microtomográfica, biologia molecular e resistência 

mecânica. Para mensuração macroscópica, densitométrica e de resistência mecânica foram 

utilizados sete animais. A análise histológica também utilizou um número de sete animais, já 

a análise de biologia molecular contou com a utilização de seis animais. 

 

4.6.1 Mensuração macroscópica  

 

Após a dissecação, o fio de Kirschner foi retirado e os fêmures foram pesados em 

balança de precisão. Em seguida, com paquímetro, foram mensurados o diâmetro da metáfise 

proximal, da região central diafisária, e o comprimento femoral.  

 

4.6.2 Análise Densitométrica 

 

A densitometria com dupla emissão de raios X foi realizada no Laboratório de 

Bioengenharia da FMRP-USP, no densitômetro Lunar DPX-IQ (Lunar; software version 

4.7e, GE Healthcare, Chalfont St. Giles, United Kingdom), através do método por 

absorciometria bifotônica de raio-X (DXA: Dual-energy X-ray absorptiometry). Os ossos 

foram posicionados em um recipiente plástico e imersos em etanol 70% com 2,0 cm de 

D A B C 
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profundidade (Fig.7). A densidade global foi analisada por meio de software específico para 

análise densitométrica do esqueleto apendicular de animais de pequeno porte (Fig.8). 

A avaliação do calo ósseo foi feita por meio da delimitação da região de interesse, 

localizada na diáfise dos fêmures fraturados, onde foram utilizadas figuras geométricas de 

tamanhos e formas variáveis, a fim de que ela contivesse todo o calo ósseo. Os valores de 

DMO (densidade mineral óssea), CMO (conteúdo mineral ósseo) e área do calo ósseo foram 

analisados com base nas regiões de interesse avaliadas.  

 

 
 

Figura 7- Posicionamento dos ossos na plataforma para realização da densitometria óssea. 
 

 

 

            
 

Figura 8- Análise densitométrica para determinação da DMO, CMO e área do calo. Ilustração das figuras 
obtidas pelo escaneamento dos fêmures para análise da densidade mineral óssea (tela geral). O detalhe mostra 
o fêmur fraturado e a região de interesse (calo ósseo) demarcada com o retângulo. 
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4.6.3 Análise Histológica 

 

O processamento histológico ocorreu no Laboratório de Histologia do Departamento 

de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto/USP. Seguiu técnica 

rotineira, com fixação em paraformaldeído 4%, descalcificação com ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA) 10%, desidratação em concentrações crescentes de etanol e diafanização 

em xilol. 

Os ossos foram incluídos em blocos retangulares de parafina, e os espécimes foram 

posicionados de modo que a face anterior do fêmur ficasse voltada para baixo. Os cortes, com 

espessura de 5,0 micrômetros, foram realizados em sentido longitudinal no plano coronal por 

toda região diafisária do fêmur. Foram coletados 72 cortes semisseriados de cada espécime, 

onde após selecionar 12 cortes, os 10 cortes subsequentes foram descartados, e o 

procedimento repetido até percorrer todo o calo ósseo.  

Em cada lâmina de vidro com polilisina foram posicionados três cortes, sendo obtido o 

total de 24 lâminas. Destas, seis foram coradas pela hematoxilina e eosina (HE) e outras seis 

por tricrômico de Masson, técnicas que permitem a observação das trabéculas e da medula 

óssea.  A técnica de picrosirius red foi usada em seis amostras para identificação das fibras 

colágenas. 

As secções foram analisadas sob microscopia de campo brilhante (Axiovert, Carl 

Zeiss, Alemanha), e as imagens capturadas com uma câmara CCD (AxioCam MRc, Carl 

Zeiss, Alemanha) na região do calo ósseo, com ampliações de 12,5; 50 e 100x. A análise 

quantitativa foi realizada de forma padronizada na região diafisária do osso, com aumento de 

50x para as lâminas coradas com tricrômico de Masson e picrosirus red, em microscópio 

óptico AxioImager® Z2 (Zeiss, Germany) com câmera digital (Zeiss®) acoplada,  

pertencente ao Laboratório de Ciências Morfológicas da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto/USP. 

 

4.6.3.1 Quantificação do osso neoformado 

 

Nas amostras coradas pela HE foi avaliada a área de osso neoformado de forma 

descritiva, enquanto que a quantificação do osso neoformado foi feita na coloração tricrômico 

de Masson. Para isso, foi utilizado o aumento de 50x e delimitados quatro quadrantes locais, 

onde quatro imagens foram capturadas com o objetivo de abranger toda área do calo ósseo. 
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Por meio do programa Axiovision® cada quadrante corado com tricrômico de Masson 

foi analisado utilizando a seleção da cor azul, que demarca toda área reconhecida como 

trabecular, sendo depois excluídas as regiões que não correspondem a este tecido, obtendo no 

final somente a demarcação do tecido ósseo neoformado (Fig.9), área expressa pela razão da 

área de osso sob a área total em porcentagem (B.Ar/Tt.Ar - %) (40). 

 

 
 

Figura 9- Imagens coradas com tricrômico de Masson. A) Fotomicrografia da área de seleção do calo ósseo 
(quadrante), B) Fotomicrografia do corte histológico do calo para identificação do osso neoformado. A região 
verde corresponde ao tecido de interesse para análise histomorfométrica obtida pelo programa Axiovision a 
partir da demarcação dos tons de azul com exclusão da área cortical (coloração tricrômico de Masson, 50x). 

 

4.6.3.2 Quantificação do colágeno no calo ósseo 

 

A quantificação da área do colágeno no calo ósseo foi realizada nos cortes corados em 

picrosirius red. A análise foi com luz polarizada e birrefringência, o que permitiu a 

observação das fibras colágenas na cor vermelho-alaranjado e verde-amarelado, 

caracterizando, respectivamente, o colágenos tipo 1 e 3 (Col1 e Col3). A área avaliada foi de 

3,5 X 2,5 mm, com aumento de 50 vezes. Para isso, foi necessária a divisão do calo ósseo em 

quatro quadrantes, onde quatro imagens foram capturadas com o objetivo de abranger a 

extensão total do calo. 

A análise quantitativa das fibras colágenas foi realizada com o programa Axiovision®. 

Esse programa capta as diferentes tonalidades de vermelho e verde com a luz polarizada para 

quantificar a somatória das áreas em µm² das diferentes fibras, área expressa, pela razão da 

área de colágeno sob a área total (Col.Ar/Tt.Ar -%) (40). Após a demarcação, as seleções fora 

da região de interesse foram excluídas da quantificação, resultando a imagem final somente 

com a seleção necessária para avaliar a quantidade de matriz colágena no calo ósseo (Fig.10). 
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Figura 10- Fotomicrografias sob luz polarizada do calo ósseo. A) Fotomicrografia da área de seleção do calo 
ósseo (quadrante), B) Fotomicrografia do calo no quadrante, identificando as fibras colágenas, expressas em 
vermelho-alaranjado e verde-amarelado (coloração picrosirius red, 50x). 

 

4.6.4 Microtomografia computadorizada (μ-CT) 

 

O Microtomógrafo é composto por um tubo de raios-X de microfoco com fonte de alta 

tensão (100kV), um porta amostras onde um osso foi posicionado e um detector baseado em 

uma câmera CCD de 11Mp conectados a um computador para controle e aquisição de dados, 

com software para reconstrução, visualização e análise quantitativa de imagens em 2D e 3D. 

Esta imagem tridimensional permite a caracterização da microgeometria óssea (41), e a 

avaliação do tecido ósseo neoformado. 

Após a análise densitométrica, os fêmures conservados em etanol 70% foram 

utilizados para a análise de microtomografia computadorizada (μ-CT), realizada em 

microtomógrafo SkyScan 1176 (Bruker-microCT, Kontich, Belgium) do Laboratório de 

Endodontia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-UNAERP, Brasil. 

Os espécimes foram escaneados utilizando os parâmetros 65 kV e 357 uA, com filtro 

de alumínio de espessura de 1 mm para otimizar o contraste. Foi adotada rotação de 0,40º 

com média de um quadro e resolução isotrópica de 8,5 μm. As imagens de cada fêmur foram 

reconstruídas por meio de software específico (NRecon versão 1.6.9; Bruker-microCT) que 

permite a visualização e análise das estruturas internas das amostras.  

Primariamente, foi utilizado o software Data Viewer (Bruker-microCT, versão 1.5.0.0) 

para adequar a posição do osso analisado. Em seguida, a análise morfométrica de delimitação 

do calo ósseo, foi realizada por meio do software CTAn (Bruker-microCT, versão 1.13.11.0). 

Todas as medidas morfométricas dos ossos e as nomenclaturas utilizadas seguiram as 

recomendações da American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) (42).  
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4.6.4.1 Análise da microarquitetura do calo ósseo  

 

A análise tridimensional do calo ósseo foi obtida por meio do software CTAn (Fig.11), 

que mensurou o volume total do calo ósseo (BV), em mm
3
; número de trabéculas ósseas  

formadas no calo por milímetro de tecido (Tb.N), em 1/mm; espessuras das trabéculas ósseas 

do calo (Tb.Th), em mm; espaçamento entre o tecido ósseo formado no calo (Tb.Sp), em mm;  

e a densidade de conexão entre tecido formado no calo (ConnD), em 1/mm
3
. Para isso, foi 

selecionado o calo ósseo em sua totalidade como região de interesse e, após, utilizado o 

treshold de 255-72. 

 

 
 

Figura 11- Ilustração da região do calo ósseo selecionada. A figura ilustrativa mostra a região de interesse 
correspondente ao calo ósseo analisada pelo μ-CT. 

 

4.6.5 Análise mecânica  

 

Após a determinação da densitometria óssea e da realização do μ-CT, os fêmures 

foram submetidos à análise mecânica na máquina INSTRON
® 

55MT no Laboratório de 

Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP.  

Para realização desta análise foi utilizado o ensaio de torção em baixa velocidade, com 

célula de carga de 2 Nm e velocidade de 30º/min. Ambas extremidades femorais foram 

incluídas em resina acrílica com auxílio de um paralelômetro que permitiu o correto 

alinhamento e posicionamento do osso na máquina (Fig.12). Entre as extremidades com 

resina, o calo ósseo ficou exposto, com um vão livre padronizado de 13 mm. A amostra foi 

posicionada em sentido anteroposterior com a parte proximal do fêmur mantida fixa, e na 

parte distal do fêmur foi aplicada a carga no sentido anti-horário até a falência mecânica do 
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osso (Fig.13). Os parâmetros estudados foram: torque máximo, energia, ângulo no torque 

máximo e rigidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Etapas para inclusão das extremidades femorais para o ensaio de torção. (A) Posicionamento da 
região proximal do fêmur em dispositivo a ser acoplado no paralelômetro; (B) Conferência da centralização do 
fêmur; (C) Fêmur posicionado no paralelômetro para inclusão da região distal, com auxílio da matriz de teflon; 
(D) Inclusão da região distal; (E) Inclusão da região proximal, agora com a região distal acoplada na outra matriz 
de teflon posicionada superiormente ao paralelômetro; (F) e (G) Fêmur com as extremidades incluídas de 
frente e perfil. 
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Figura 13- Ensaio mecânico de torção. A imagem ilustrativa mostra: (A) parte móvel que roda em sentido anti-
horário; (B) Fêmur e (C) parte fixa. Interposto está o calo ósseo submetido ao esforço mecânico. 

 

4.6.6 Análise molecular  

 

Esta análise foi realizada nos subgrupos acompanhados por 14 dias pós-fratura. Para 

isso, cada subgrupo contou com seis amostras, que foram armazenadas em recipiente próprio 

(RNAse free), imersas em nitrogênio líquido e mantidas em freezer -80
 o

C até sua extração. O 

procedimento ocorreu no Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto/USP, e sua metodologia seguiu a seguinte ordem: 1) Extração e quantificação 

do RNA; 2) Sintetização de DNA complementar (cDNA); 3) quantificação da expressão de 

RNA mensageiro (mRNA); 4) cálculo da expressão relativa do gene. 

 

4.6.6.1 Extração e quantificação do RNA  

 

As amostras do calo ósseo foram coletadas, trituradas e homogeneizadas em Trizol. 

Após foi realizada a extração do RNA utilizando o kit (Promega, Madison, Wisconsin, USA) 

de acordo com as recomendações do fabricante, e a quantificação por espectrofotometria de 

absorção (260 a 280nm) (Eppendorf Biophometer, USA). 

 

4.6.6.2 Sintetização do cDNA 

 

 O cDNA foi sintetizado a partir  de 1μg de  RNA total utilizando o kit de transcrição 

reversa de alta capacidade (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), de acordo com as 

recomendações do fabricante.  

 

A 

B 

C 
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4.6.6.3 Quantificação da expressão de RNA mensageiro (mRNA) 

 

As reações de PCR (Polymerase Chain Reaction) em tempo real para quantificação da 

expressão de mRNA foram realizadas utilizando o kit TaqMan® no termociclador 

StepOnePlusTM Real- Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Para 

a análise de expressão gênica no processo de reparo ósseo, os genes estudados foram: Col1a1 

(Colagenase 1a1- ID: Rn01463848_m1), Osterix (Fator de transcrição Sp7- ID: 

Rn02769744_s1), Runx2 (fator 2 de transcrição associado com diferenciação osteoblástica- 

ID: Rn01512300_m1) e Sost (Precursor da Esclerostina, associada a ação dos osteócitos- ID: 

Rn00577971_m1). Estes genes foram normalizados com o gene endógeno GaPDH (ID: 

Rn01775763_g1). 

 

4.6.6.4 Cálculo da expressão relativa do gene  

 

A expressão relativa do gene-alvo foi calculada baseando-se no threshold cycle (Ct). 

Os resultados foram analisados de acordo com o cálculo de 2
- ΔΔCT

, cujo resultado representa a 

expressão relativa de mRNA, sendo: 

 

Δ Ct = Ctgene – Ctgene referência e 

ΔΔCt = ΔCtgrupo- ΔCtgrupo controle 

 

4.7 Análise dos dados 

 

As variáveis contínuas foram expressas com médias e desvios-padrão (DP). Foi 

realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk para testar se os dados pertenciam ou não a 

uma curva de distribuição normal.  

Todas as análises estatísticas foram feitas com RStudio 1.0.153 (RStudio, Inc., USA). 

Os dados foram submetidos ao teste t-Student e os valores de p inferiores a 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos.  

Para a formatação dos gráficos foi utilizado o programa GraphPad Prism5® 

(GraphPad Software, Inc, São Paulo). 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados foram obtidos do total de 68 ratos que chegaram ao final 

do experimento. As taxas de mortalidade e exclusão foram de 31%. Dos 98 animais 

submetidos à fratura, 21 sofreram eutanásia por apresentar complicações em virtude da 

migração do fio de Kirschner (Fig. 14), quatro animais apresentaram a fratura mal localizada 

ou cominuída, outros quatro morreram durante a indução anestésica e apenas um animal 

(grupo CON) sofreu eutanásia antes da realização da fratura, pois ele não estava se 

alimentando. 

 

 
 

Figura 14- Ilustração de um caso de migração do fio de Krischner que penetrou a cavidade articular do joelho. 

 

5.1 Massa Corporal  

 

Os valores médios semanais da massa corporal estão apresentados na Fig. 15. No dia 

zero não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (homogeneidade 

amostral inicial; p>0,05) (Fig. 15-A). Depois, todos os grupos apresentaram aumento da 

massa corporal, porém com curvas diferentes. Esta diferença foi evidenciada logo na segunda 

semana, onde ambos os grupos controle apresentaram maior massa do que aqueles com 

restrição nutritiva. Essa diferença aumentou com o tempo e no 42º dia, data em que a fratura 

foi produzida, ela foi de aproximadamente 52% menor nos animais com restrição alimentar, 

nos dois períodos de observação (14 e 28 dias) (Fig. 15-B) (p<0,05). No dia 56 o grupo RA 

14d apresentou uma diminuição de 51% quando comparado ao grupo CON 14d (p<0,05) e ao 

término do experimento o grupo RA 28d  apresentou redução de 52% de massa corporal 

quando comparado ao grupo CON 28d, onde a massa corporal média foi de 565g e do grupo 

RA de 269g (p<0,05). 
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Figura 15- Curvas da evolução da massa corporal dos grupos experimentais desde o início do experimento. Não 
foi observada diferença estatística entre a massa corporal no dia zero (A). Embora todos os animais tenham 
apresentado aumento de massa ao longo do tempo aqueles com a restrição alimentar tiveram ganho inferior 
em relação aos controles, tanto antes, como depois da fratura (B= 42 dias; C= 56 dias; D= 70 dias após indução 
da restrição alimentar). O Traço vertical representa o dia da fratura. CON 14d: controle seguido por 14 dias 
após a fratura; RA 14d: restrição alimentar seguido por 14 dias após a fratura; CON 28d: controle seguido por 
28 dias após a fratura; RA 28d: restrição alimentar seguido por 28 dias após a fratura. 

 

5.2 Análise morfométrica  

 

A tabela 1 apresenta as medidas de massa, comprimento e perímetros (diáfise e 

metáfise proximal) dos fêmures. A restrição alimentar causou diminuição em todos os 

parâmetros macroscópicos, mostrando alterações do osso, tanto no período de 14 dias como 

no de 28 dias pós-fratura (p<0,05). 

  



RESULTADOS- 64 

 

Tabela 1- Mensurações dos fêmures (média ± DP) 

 

CON 14d RA 14d CON 28d RA 28d 

Massa óssea (g) 1,79±0,24 1,09±0,16 
a
 1,99±0,30 1,18±0,18 

b
 

Comprimento (mm) 37,88±1,21 32,62±1,51
 a
 39,62±2,22 33,88±1,39 

b
 

P. Diáfise (mm) 24,76±1,88 21,14±1,26 
a
 25,06±4,25 20,47±2,35 

b
 

P. Metáfise proximal (mm) 19,04±1,30 16,55±1,53
 a
 19,11±1,09 16,43±0,39 

b
 

 

A tabela mostra os valores da massa óssea, comprimento e perímetros (diáfise e metáfise proximal) dos 
fêmures. CON 14d: controle seguido por 14 dias após a fratura; RA 14d: restrição alimentar seguido por 14 dias 
após a fratura; CON 28d: controle seguido por 28 dias após a fratura; RA 28d: restrição alimentar seguido por 
28 dias após a fratura. As letras indicam diferença estatística, (a= p<0,05) vs CON 14d; (b= p<0,05) vs CON 28d. 

 

5.3 Densitometria óssea 

 

A figura 16 mostra a comparação da DMO, CMO e área do calo ósseo em todos os 

grupos, nos dois períodos de seguimento pós-operatório.  

Aos 14 dias pós-fratura a DMO e o CMO dos animais com restrição alimentar foram 

significativamente inferiores aos valores controles (p<0,05), porém não houve diferença em 

relação à área do calo ósseo (p>0,05). Já aos 28 dias pós-fratura, todos os parâmetros 

avaliados na densitometria foram reduzidos no grupo com restrição alimentar (p<0,05). 
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Figura 16- Comparação da DMO, CMO e área do calo ósseo entre os grupos. A restrição alimentar reduziu tanto 
a densidade DMO (37,5%), como o CMO (50%) e a área do calo ósseo neoformado (24%), aos 28 dias após a 
fratura óssea (p<0,05). Aos 14 dias após a fratura DMO (25%) e o CMO (29%) estavam reduzidos, sem diferença 
estatística para área do calo. CON 14d: controle seguido por 14 dias após a fratura; RA 14d: restrição alimentar 
seguido por 14 dias após a fratura; CON 28d: controle seguido por 28 dias após a fratura; RA 28d: restrição 
alimentar seguido por 28 dias após a fratura. As letras indicam diferença estatística, (a= p<0,05) vs CON 14d; 
(b= p<0,05) vs CON 28d. 

 

5.4 Microscopia óptica 

 

Catorze dias após a fratura os ratos controle apresentaram calo ósseo formado 

predominantemente por tecido cartilaginoso, trabéculas recém-formadas (Fig. 17) e abundante 

deposição de colágeno (Fig. 18). Os ratos sob restrição alimentar, no entanto, apresentaram 

um calo ósseo composto em grande maioria por tecido indiferenciado, cartilagem, poucas 

trabéculas imaturas espaçadas (Fig. 17) e menor deposição de colágeno (Fig. 18). Esse atraso 

no processo de consolidação óssea persistiu até o período de 28 dias pós-fratura. Neste 

período os animais do grupo controle apresentaram calo ósseo composto de trabéculas 

organizadas, espessas e compactadas (Fig. 17). Nos ratos com restrição alimentar foi possível 

observar apenas trabéculas ósseas finas, desorganizadas e dispersas (Fig. 17), além de menor 

deposição de colágeno (Fig. 18). 
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Figura 17- Cortes histológicos longitudinais do calo ósseo. Na restrição alimentar houve atraso na proliferação 
e diferenciação celular durante a reparação da fratura. Aos 14 dias pós-fratura os animais controle 
apresentaram calos ósseos formados por trabéculas recém-formadas e cartilagem, enquanto que os ratos sob 
restrição apresentavam calo ósseo composto na grande maioria por tecido indiferenciado, cartilagem e poucas 
trabéculas imaturas. Aos 28 dias pós fratura os ratos controle apresentavam trabéculas maduras e 
compactadas formando o calo ósseo, enquanto que os calos dos ratos sob restrição apresentavam trabéculas 
finas, espaçadas e tecido cartilaginoso. CON: Ratos controle; RA: Ratos restrição alimentar. O retângulo retrata 
a região correspondente ao aumento de 50x e 100x (12,5x, 50x e 100x. HE). 
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Figura 18- Cortes histológicos longitudinais do calo ósseo corados com picrosirius red. A deposição de colágeno 
no calo ósseo dos animais com RA foi significativamente menor que nos animais controle, tanto aos 14, quanto 
aos 28 dias. (CON: Ratos controle; RA: Ratos restrição alimentar- 12,5x). 

 

5.4.1  Volume de osso neoformado  

 

O porcentual de tecido neoformado foi avaliado por meio da histomorfometria (Fig. 

19) e mostrou diminuição do volume ósseo neoformado no calo dos animais submetidos à 

restrição alimentar em comparação com os controles, como ilustra a figura 20, em ambos os 

períodos de observação, 14 dias (46%) (p<0,10) e 28 dias (57%) (p<0,05). 
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Figura 19- Porcentual de tecido ósseo neoformado obtido por meio da razão da área de osso pela área total, 
mostrando a diminuição do volume de tecido neoformado nos grupo restrição alimentar, em ambos os 
períodos observacionais (CON 14d: controle seguido por 14 dias após a fratura; RA 14d: restrição alimentar 
seguido por 14 dias após a fratura; CON 28d: controle seguido por 28 dias após a fratura; RA 28d: restrição 
alimentar seguido por 28 dias após a fratura).  As letras indicam diferença estatística (b= p<0,05) vs CON 28d; e 
tendência à diferença estatística (a’= p<0,10) vs CON 14d.  
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Figura 20- Fotomicrografia do tecido neoformado na região da fratura. Ambos os períodos observacionais do 
grupo RA apresentaram valores inferiores de porcentual de osso neoformado em relação ao grupo controle 
(CON: Ratos controle; RA: Ratos restrição alimentar- tricrômico de Masson, 100x).  

 

5.4.2  Fibras de colágeno no calo ósseo 

 

A análise histomorfométrica para avaliação do porcentual de fibras colágenas (Col1 e 

Col3) no calo ósseo obtido pela coloração picrosirius red (Fig. 21) mostrou diminuição 

significativa de ambos os colágenos nos animais restrição alimentar (Fig. 22). Aos 14 dias 

houve redução de 42% das fibras Col1 e 63% das fibras Col3 (p<0,05). Aos 28 dias, redução 

de 60% das fibras Col1 e 84% das fibras Col3 (p<0,05). 

  

CON RA 

1
4
 d

 p
ó
s-

fr
a
tu

r
a

 
2
8
 d

 p
ó
s-

fr
a
tu

r
a

 



RESULTADOS- 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21- Fotomicrografia das fibras de colágeno expressas em vermelho-alaranjado (Col1) e verde-amarelado 
(Col3) sob luz polarizada, na região do calo ósseo. (CON: Ratos controle; RA: Ratos restrição alimentar- 
picrosirius red, 100x). 
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Figura 22- O gráfico mostra o porcentual da área de colágeno na região do calo ósseo, obtido por meio da 
razão de área de colágeno pela área total, caracterizando a diminuição das fibras Col1 e Col3 no grupo RA nos 
dois períodos observacionais, onde as fibras Col1 reduziram 42% e 60% (p<0,05), já as fibras Col3 63% e 84% 
(p<0,05), respectivamente (CON 14d: controle seguido por 14 dias após a fratura; RA 14d: restrição alimentar 
seguido por 14 dias após a fratura; CON 28d: controle seguido por 28 dias após a fratura; RA 28d: restrição 
alimentar seguido por 28 dias após a fratura).  As letras indicam diferença estatística (a= p<0,05) vs CON 14d; 
(b= p<0,05) vs CON 28d. 
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5.5 Microarquitetura do calo ósseo 

 

A restrição alimentar afetou negativamente a formação do calo ósseo reduzindo seu 

volume (BV) em 34% e 59% (p<0,05), aos 14 e 28 dias, respectivamente (Fig. 23 e 24-A). O 

número, separação e espessura trabecular não foram afetados pela restrição (Fig. 24- B, C e 

D). Os animais deste grupo apresentaram redução da densidade de conexão entre as trabéculas 

(54%) no período de 28 dias (p<0,10) (Fig. 24-E). Em 14 dias esta diferença não foi 

encontrada, porém foi possível observar que a conexão trabecular intragrupo apresentou 

aumento de 66% nos animais controle e a redução de 31% nos animais com restrição (Fig. 

25). 

 

 

 

 
 

Figura 23- Imagens do calo ósseo obtidas pelo μCT. A figura mostra a redução da neoformação óssea nos dois 
períodos observacionais pós-fratura, onde os animais RA apresentaram um calo ósseo de menor volume. 
Planos: sagital, coronal e transversal (CON: controle; RA restrição alimentar). 
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Figura 24- Análise quantitativa da microestrutura do calo ósseo obtida pela microtomografia computadorizada. 
A restrição alimentar reduziu o volume do calo ósseo em ambos os períodos observacionais (p<0,05) e agiu 
negativamente na densidade da conectividade apenas no período de 28 dias (p<0,10). O número, separação e 
espessura trabecular não foram afetados (CON 14d: controle seguido por 14 dias após a fratura; RA 14d: 
restrição alimentar seguido por 14 dias após a fratura; CON 28d: controle seguido por 28 dias após a fratura; 
RA 28d: restrição alimentar seguido por 28 dias após a fratura).  As letras indicam diferença estatística (a= 
p<0,05) vs CON 14d; (b= p<0,05) vs CON 28d; e tendência à diferença estatística (b’= p<0,10) vs CON 28d. 
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Figura 25- Densidade de conexão entre as trabéculas do calo ósseo intragrupo. Houve aumento de 66% nos 
animais controle (CON) e redução de 31% nos animais com restrição alimentar (CON 14d: controle seguido por 
14 dias após a fratura; RA 14d: restrição alimentar seguido por 14 dias após a fratura; CON 28d: controle 
seguido por 28 dias após a fratura; RA 28d: restrição alimentar seguido por 28 dias após a fratura).  

 

5.6 Ensaio Mecânico 

 

Os fêmures dos animais RA 14d apresentaram redução significativa do torque máximo 

em 35% (p<0,05). Para os animais RA 28d a redução foi de 40% (p<0,10). Houve redução da 

energia em 52% e 60% (p<0,05), rigidez em 35% e 54% (p<0,10), nos períodos de 14 e 28 

dias, respectivamente, nos animais com restrição alimentar. O ângulo de torque máximo foi 

reduzido em 62% apenas no grupo RA 28d (p<0,05), sem diferença estatística para o grupo 

RA 14d (Fig.26). 
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Figura 26- Parâmetros avaliados pelo ensaio mecânico de torção. Os animas RA 14d apresentaram diminuição 
no torque máximo, na energia (p<0,05)  e na rigidez (p<0,10), sem diferença estatística para o ângulo de torque 
máximo. Os animais RA 28d apresentaram diminuição da energia, ângulo de torque máximo (p<0,05), rigidez e 
torque máximo (p<0,10) (CON 14d: controle seguido por 14 dias após a fratura; RA 14d: restrição alimentar 
seguido por 14 dias após a fratura; CON 28d: controle seguido por 28 dias após a fratura; RA 28d: restrição 
alimentar seguido por 28 dias após a fratura) . As letras indicam diferença estatística (a= p<0,05) vs CON 14d; 
(b= p<0,05) vs CON 28d; e tendência à diferença estatística (a’= p<0,10) vs CON 14d; (b’= p<0,10) vs CON 28d. 

 

5.7 Biologia Molecular 

 

O PCR em tempo real identificou menor expressão significativa dos genes 

relacionados à formação óssea Col1a1 e Runx2, no calo ósseo do grupo RA 14d (p<0.05). Por 

outro lado, os genes Osterix (formação óssea) e Sost (inibição da formação óssea) não 

apresentaram diferença na expressão quando comparado ao controle (Fig.27). 
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Figura 27- Expressão gênica na consolidação óssea.  O gráfico mostra que os genes Col1a1 e Runx2 foram 
menos expressos no grupo RA 14d que no grupo controle (valor zero no gráfico) (RA 14d: restrição alimentar 
seguido por 14 dias após a fratura). Os asteriscos indicam diferença estatística (p<0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

 

A desnutrição afeta globalmente todos os órgãos e sistemas do corpo. Diversas 

alterações metabólicas acometem animais desnutridos pela fome ou grave restrição alimentar, 

além de importante redução na resposta a processos infecciosos e cicatriciais, resultando em 

diminuição do peso corporal, depressão da imunocompetência e alteração do funcionamento 

do sistema digestivo, em especial do intestino delgado e fígado (9,43). 

No tecido ósseo, a oferta adequada de nutrientes desempenha papel essencial para a 

máxima aquisição e qualidade óssea (pico de massa óssea). Com isso, a desnutrição neste 

período tem íntima relação com a má qualidade óssea, situação bem documentada na 

literatura, principalmente em relação ao atraso no crescimento (4–6). Segundo a OMS este 

atraso é apresentado em 155 milhões de crianças, que apresentam baixa estatura em relação à 

idade. Além disso, cerca de 45% das mortes entre indivíduos menores de cinco anos de idade 

estão associadas à desnutrição (2). 

A associação entre desnutrição, atraso no crescimento e deterioração da qualidade 

óssea tem ganhado importância nos últimos anos. Estudos experimentais utilizaram a restrição 

alimentar para indução da desnutrição durante o desenvolvimento ósseo (6,34) e mostraram 

efeitos deletérios na aquisição deste tecido, tanto na região cortical, como na região trabecular 

de ossos íntegros.  

Devlin et al. (2010) estudaram os efeitos da restrição calórica sobre o tecido ósseo e 

encontraram uma manutenção óssea desequilibrada (diminuição da formação e reabsorção 

aumentada) e níveis mais baixos de fator de crescimento relacionado à insulina e leptina, 

levando a mudanças prejudiciais na microestrutura trabecular e cortical e diminuição da 

resistência mecânica (6). Portanto, hipotetizamos que a restrição alimentar também interferiria 

no processo de consolidação de fraturas, uma vez que a matéria prima e a ação coordenada de 

várias células e fatores de crescimento são necessários para que ocorra a consolidação óssea. 

Esta investigação abordou os efeitos da desnutrição na consolidação da fratura óssea 

em fêmures de ratos. Os resultados mostraram que animais jovens submetidos à restrição 

alimentar durante o período de crescimento apresentaram comprometimento significativo dos 

mecanismos de consolidação óssea, evidenciando alterações fenotípicas importantes no calo 

ósseo formado.  

Embora estudos clínicos respondam a muitas dúvidas acerca deste tópico, ainda 

existem limitações técnicas, financeiras e éticas para aprofundar as investigações. O modelo 

animal por sua vez é atraente não só por permitir, controle adequado, mas também por 
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permitir uso de fatores específicos no fenômeno que se estuda. O rato Wistar foi nosso animal 

de preferência, pois já há na literatura dados padronizados do seu desenvolvimento (44,45), 

bem como de modelos de desnutrição. Além disso, em nosso laboratório o modelo de fratura 

já foi utilizado em vários trabalhos (46–48). 

Quanto aos protocolos de desnutrição, há diversos métodos utilizados pelos autores 

(28–31,49,50), sendo que a maioria destes abordam os efeitos da exclusão isolada de certos 

nutrientes como cálcio (51), zinco (52), proteína (53) e vitamina D (27) na qualidade óssea. 

No entanto, a desnutrição observada na população ocorre comumente pela restrição global à 

ingesta alimentar (51). Desta forma, optamos pela restrição alimentar de 50% da dieta 

consumida ad libitum pelos animais do grupo controle.  

Experimentalmente, os graus de restrição alimentar e o tempo de dieta restritiva 

variam muito. Se considerarmos apenas as pesquisas com restrição alimentar e qualidade 

óssea, os valores comumente registrados são de 20 %, 30%, 40% e 50% com um intervalo de 

tempo de 10 dias a 18 semanas (6,34–36,49,50).  

Os efeitos da dieta sobre o peso e crescimento são aceitos como elementos suficientes 

para diagnóstico de desnutrição em um modelo animal (31), com dispensa de exames 

laboratoriais. Entretanto, estes podem ser usados a depender do tipo de investigação, como, 

por exemplo, a deficiência em um fator específico na dieta. Em nosso laboratório, Fontoura 

Filho realizou o trabalho com deficiência proteica e dosou periodicamente a creatinina 

urinária, além de dosar a albumina sérica no momento do sacrifício dos animais (54). Em 

seres humanos a OMS recomenda para diagnóstico o uso de dados antropométricos, como 

peso e altura (55).  

Aos 42 dias de restrição alimentar, quando a desnutrição estava instalada, foi realizada 

a fratura óssea. Após a fratura do osso saudável, quatro fases distintas e sobrepostas ocorrem 

até que o tecido cicatrize: inflamação, formação de calo mole, formação de calo duro e 

remodelação (20,56). Durante a fase infamatória, um hematoma se forma entre os fragmentos 

ósseos e surgem múltiplos fatores de crescimento e citocinas no local da fratura (56,57). 

Posteriormente, as células mesenquimais imaturas diferenciam-se em condrócitos e 

osteoblastos. A diferenciação, proliferação e maturação dos condrócitos levam à formação de 

cartilagem mineralizada (calo mole) (58). Uma vez que a matriz da cartilagem é formada, a 

cartilagem mineralizada é transformada em osso, chamada de formação óssea primária (calo 

duro). A fase de remodelação é então responsável pela reformulação do calo ósseo inicial, a 

fim de restaurar sua função e estrutura (59). Considerando a biologia da consolidação de 
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fratura em ratos, escolhemos os períodos de análise de 14 e 28 dias pós-fratura que 

representam as fases de calo mole e duro, respectivamente.  

Nossos resultados indicaram que a restrição alimentar durante o crescimento 

esquelético prejudicou significativamente a consolidação de fraturas ósseas. As alterações 

fenotípicas prejudiciais observadas no calo ósseo de ratos com restrição alimentar podem ser 

parcialmente explicadas pela importante redução da expressão gênica do colágeno tipo 1 e do 

fator de transcrição relacionado ao runt 2 (Runx2). O papel essencial do colágeno tipo 1 na 

formação óssea endocondral é bem documentado na literatura (60). Nossos achados 

histomorfométricos corroboraram a análise molecular gênica, evidenciando menor deposição 

de colágeno no calo ósseo em ratos sob restrição alimentar. Além disso, esses animais 

também apresentaram diminuição na deposição de colágeno tipo 3 no calo ósseo. 

Considerando que a presença de colágeno tipo 3 nas condensações mesenquimais parece 

preceder a condrogênese e osteogênese (61,62), nosso modelo de restrição alimentar resultou 

em alterações na deposição de colágeno tanto em ossos maduros, como no tecido ósseo 

neoformado. A expressão de Runx2 é essencial para a formação de calo ósseo, uma vez que 

tem um papel crucial no controle da diferenciação osteoblástica e do desenvolvimento 

esquelético (63,64). Assim sendo, essas alterações gênicas devido à restrição alimentar 

resultaram em atraso na consolidação óssea principalmente por comprometimento na 

formação (condroblastogênese e osteoblastogênese). 

No dia 14 após a fratura, o calo ósseo de ratos com restrição alimentar foi formado 

principalmente por tecido indiferenciado, cartilaginoso e poucas trabéculas imaturas 

espaçadas. O atraso persistiu e foi mais intenso no dia 28, com calo ainda formado por 

trabéculas finas e espaçadas. Nesta fase, o calo ósseo seria formado por trabéculas espessas e 

densas.  

Estes dados estão de acordo com outros experimentos, onde animais desnutridos 

apresentaram calo composto primariamente por tecido fibroso (32), além da associação entre 

a grande quantidade deste tecido com a escassez de trabéculas (31). 

A microarquitetura do calo ósseo mostrou que a restrição alimentar afetou 

negativamente a formação do calo, com redução significativa do seu volume nos dois 

períodos de observação pós-fratura. A densidade de conexão entre as trabéculas por sua vez, 

teve tendência para ser menor, no período de 28 dias após a fratura. Na comparação 

intragrupos entre os dias 14 e 28 pós-fratura, foi possível observar que este parâmetro 

apresentou aumento de 66% nos animais controle e redução de 31% nos animais sob restrição 
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alimentar. Consequentemente, o calo ósseo de ratos com restrição alimentar era menos denso, 

mais fraco e mais frágil. 

A mineralização confere ao tecido ósseo dureza, característica essencial para o 

desempenho das funções estruturais de proteção e sustentação (65). A densidade mineral 

óssea (DMO) fornece informação sobre a disposição de minerais em dada superfície óssea e, 

uma vez modificada podem ocorrer alterações metabólicas com grande prejuízo estrutural e 

funcional. Nossa análise de densitometria óssea mostrou que a dieta restritiva diminuiu a 

DMO, o conteúdo mineral ósseo (CMO) e a área do calo ósseo neoformado, especialmente no 

período mais longo de restrição alimentar, caracterizado pelo seguimento de 28 dias após a 

fratura. Aos 14 dias após a fratura, apenas a área do calo ósseo não apresentou diferença 

estatística significativa. 

Em estudo experimental realizado por Guarniero et al. (2003), animais submetidos a 

dieta sem proteínas por seis semanas, não apresentaram valores de DMO significativamente 

diferente dos animais controle, e também não houve diferença na área do calo, avaliada por 

planimetria através de imagens radiográficas (53). Por outro lado, Boyer et al. (2005) 

avaliaram o osso íntegro de animais submetidos à restrição alimentar por quatro semanas e 

encontraram diferença estatística não só para DMO e CMO, mas também para os parâmetros 

morfométricos de  massa e comprimento do fêmur, dados que foram semelhantes aos nossos 

achados (50). 

Corroborando os achados das análises anteriores, as propriedades mecânicas 

dependentes do componente mineral e colágeno também foram reduzidas. O comportamento 

mecânico do osso fraturado foi avaliado pelo ensaio de torção que mostrou redução 

significativa do ângulo de torque máximo e energia, associada à tendência para o torque 

máximo e rigidez, no grupo RA 28d. Aos 14 dias esta ineficiência também existiu e foi 

representada pela diminuição significativa do torque máximo e energia com tendência para a 

rigidez. Einhorn et al. (1986) encontraram resultados semelhantes aos nossos. Os autores 

realizaram ensaio mecânico de torção em fêmures fraturados de ratos submetidos à dieta sem 

proteínas por cinco semanas (33). 

Até o momento, este estudo foi o primeiro a investigar os efeitos da restrição alimentar 

global na consolidação óssea de fêmures de ratos jovens. Nossos resultados evidenciaram 

várias alterações moleculares, que afetaram a cascata bem-orquestrada de eventos biológicos 

durante a consolidação da fratura resultando em diversas alterações fenotípicas no calo ósseo.  

Estudos futuros poderão ser conduzidos em animais desnutridos para investigar os 

efeitos da realimentação e/agentes farmacológicos que induzem à formação óssea. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Todas as análises realizadas neste estudo indicaram que a consolidação óssea foi 

afetada negativamente pela restrição alimentar, com atraso na formação de calo ósseo pós-

fratura e calo de pior qualidade. 
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Anexo A: Aprovação da Comissão de Ética em Experimentação Animal 
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Apêndice A: Média da massa corporal dos animais em gramas (g) de acordo com a idade pós- 

natal. 

      
 

  

Idade 
(semanas) 

CON 14d RA 14d CON 28d RA 28d 

3 70 71 71 72 

4 93 74 91 75 

5 151 97 177 99 

6 225 127 243 129 

7 300 157 317 158 

8 381 193 382 198 

9 416 200 427 205 

10 432 228 421 227 

11 476 232 455 235 

12 
  

542 258 
13     565 269 
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Apêndice B: Média semanal da quantidade de ração consumida diariamente pelos animais em 

gramas (g). 

         

Semanas CON RA 

1ª 17,09 8,54 

2ª 25,91 12,95 

3ª 30,99 15,49 

4ª 36,68 18,34 

5ª 37,11 18,55 

6ª 36,90 18,45 

7ª 29,96 14,98 

8ª 37,13 18,56 

9ª 40,37 20,18 

10ª 36,13 18,06 
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Apêndice C: Composição da ração utilizada na alimentação dos animais. 

 
          

NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO (NUBILAB CR1®) 

      
 

UMIDADE (MÁX)  
  

125g/Kg 
 

      

 
PROTEÍNA BRUTA (MIN) 

  
220g/Kg 

 
      
 

EXTRATO ETÉREO (MIN) 
  

50g/Kg 
 

      
 

MATERIAL MINERAL (MÁX) 
  

90g/Kg 
 

      

 
FIBRA BRUTA (MÁX)  

  
70g/Kg 

 
      
 

CÁLCIO (MIN-MÁX) 
  

10-14g/Kg 
 

        FÓSFORO     6.000 mg/Kg   
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Bone callus formation is highly disrupted by food restriction in growing rats sustaining 1 

a femoral fracture. 2 

 3 

Running title: Undernutrition impairs bone calluses in rats  4 
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Abstract  79 

Background: Optimizing the peak level of bone mass achieved during skeletal maturation 80 

may reduce bone fracture risk and osteoporosis incidence later in life. An adequate nutritional 81 

intake is known to play an important role at maximizing the skeletal acquisition. On the other 82 

hand, undernutrition and poor bone quality are two related conditions well documented in 83 

literature. However, little is known about the effects of food restriction on bone fracture 84 

healing. Therefore, we aimed to study the gene expression at the bone callus, as well several 85 

phenotypes (morphological assessment, density, tridimensional microstructure, histological 86 

bone cells activity, rate of newly formed bone at callus, collagen deposition quantity and 87 

callus mechanical strength) during fracture healing in a murine model of malnourishment.  88 

Questions/Purposes:  89 

(1) What is the mechanism leading to a delayed bone healing in malnourished rats and what 90 

are the impaired phenotype features?  91 

Methods: A total of 68 male Wistar rats were randomly assigned into two groups: (1) Control 92 

rats (Con) and; (2) food restricted rats (FRes). After weaning, food restricted rats were fed 93 

50% of the ad libitum food intake. Forty-two days after food restriction, animals underwent 94 

bone fracture at the right mid-femur, followed by surgical stabilization of bone fragments. On 95 

days 14 and 28 post-fracture, the rats were euthanized and the fractured femurs were 96 

dissected, weighed, measured and analyzed by dual-energy X-ray absorptiometry, micro-97 

computed tomography, histomorphometry, mechanical test and gene expression assessment. 98 

Statistical significance was set at a probability less than 0.05. Comparisons were performed 99 

using t-test.  100 

Results: Food restriction downregulated the expression of osteoblast-related genes (i.e. Runx2, 101 

Col1a1), leading to several phenotypic changes at the bone callus: a delay in cell proliferation 102 

and differentiation; lower rate of newly formed bone and collagen deposition; reductions in 103 
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bone callus density and size; decrease in tridimensional callus volume, deterioration in bone 104 

callus microstructure and reduction in callus strength. 105 

Conclusions: Food restriction had detrimental effects on osseous healing, likely due to severe 106 

impairment in bone formation.  107 

Clinical Relevance: Malnutrition may occur at any stage of life and for those sustaining a 108 

concomitant bone fracture, a special care should be provided due to the high probability for 109 

delayed and disrupted osseous union. 110 

111 
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Introduction 112 

Several factors are known to play an important role at maximizing the skeletal 113 

acquisition, which is of great importance as it may reduce bone fracture risk and osteoporosis 114 

incidence later in life. Besides genetic components, an adequate nutritional intake is 115 

considered a key factor at optimizing bone mass accrual during skeletal maturation
[8,10]

. 116 

Conversely, undernutrition during skeletal maturation has been associated with bone loss, 117 

increased fracture risk and osteoporosis incidence
[10]

. Furthermore, malnourishment is 118 

recognized as a major factor to increase hospitalization duration, postoperative morbidity and 119 

mortality
[17]

.  120 

Considering the relation between food restriction and the loss of bone 121 

quality
[1,4,10,20,26]

, associated with the fact that a normal bone microenvironment is needed to 122 

properly heal after a fracture, it is not surprising that undernutrition may result in impaired 123 

bone healing. Previous authors have documented disruption in bone healing in rats submitted 124 

to restriction of specific nutrients, such as vitamin D
[16]

 or protein
[3,9,11,14,21]

. However, clinical 125 

undernutrition seen in patients is usually caused by a reduction in total food intake instead of 126 

depletion of certain nutrients
[26]

. To our knowledge, the present study is the first to be 127 

conducted in rats fed with a general diet restriction and sustaining a bone fracture. The main 128 

mechanism leading to healing disruption in these animals is yet to be determined. However, 129 

several pathways have been proposed to explain the delayed endochondral bone formation in 130 

animals restricted to certain nutrients, including poor cellular proliferation with callus 131 

containing a preponderance of undifferentiated tissue and much less cartilage and bone, likely 132 

due to reduced levels of growth factors (i.e. IGF)
[5,9]

.  133 

The purpose of this study was to investigate the effects of general food restriction on 134 

the bone healing of growing rats. We hypothesize that undernutrition delays bone healing by 135 

decreasing bone cells differentiation and expression and by uncoupling bone formation and 136 



MANUSCRITO- 103 

 

 

resorption. Thus, we believe that food restriction may downregulate the expression of genes 137 

related to osteoblastogenesis and reduce collagen deposition thus delaying bone healing in 138 

growing rats. 139 

  140 



MANUSCRITO- 104 

 

 

Methods 141 

Animals and experimental groups  142 

The Institutional Animal Care and Use Committee of our Institution approved all the 143 

animal procedures enrolled in this study (protocol 013/2016).  144 

After weaning (21 days old), male Wistar rats were purchased from the central animal 145 

facility of our institution and were individually housed in separate cages to enable the 146 

monitoring of their daily food consumption. A 3-day interval was allowed for adaptation to 147 

the laboratory environment, which consisted in a room with controlled conditions of 148 

humidity, temperature (23±1°C) and an artificial light/dark cycle of 12 hours.  149 

A total of 68 rats were divided into two groups (n=34/group): (1) Con: weight-150 

matched control rats with unlimited access to food and; (2) FRes: rats receiving a 50% of the 151 

ad libitum food intake control group. All rats had free access to water. The 50% food 152 

restriction protocol was calculated by previously measuring the daily food consumed by 153 

control rats, together with a daily assessment of their body mass. All animals underwent a 154 

closed femoral fracture and were subdivided into two subgroups according to the post-155 

operative follow-up: 14 and 28 days (n=20 and 14, respectively). The different time-end point 156 

analysis represent two distinct stages in physiological bone healing: soft and hard bone callus 157 

formation, respectively
[12,15]

.  158 

 159 

Closed femoral fracture  160 

Forty-two days after initiating the food restriction protocol (or control diet), the 161 

animals were anesthetized with a combination (1:1) of xylazine and ketamine (0.1 mg/100 g) 162 

injected intramuscularly, and a closed bone fracture was performed in the right femoral 163 

shaft
[24]

. First, the right thigh was shaved and placed on a guillotine apparatus, used to 164 

produce the femoral shaft fracture
[24]

. Then, the blunted blade of a guillotine apparatus was 165 



MANUSCRITO- 105 

 

 

manually lowered onto the mid thigh until an abrupt decrease in resistance occurred, 166 

indicating the femoral fracture. Afterwards, the whole pelvic limb was cleansed with a 0.5% 167 

alcohol-based chlorhexidine antiseptic solution. Under aseptic and antiseptic surgical 168 

conditions a mine incision was made over the fracture site on the lateral surface of the mid-169 

thigh. The muscles were carefully retracted in order to minimally expose the bone fragments. 170 

Fractures not located at the midshaft region or excessively fragmented were excluded. 171 

Afterwards, a 1.0-mm Kirschner wire was introduced into the medullary canal of the proximal 172 

fragment until projecting through the trochanteric region. The fracture was then reduced under 173 

direct vision and stabilized by advancing the Kirschner wire into the medullary canal and 174 

anchoring it at the condylar region. The excess k-wire protruded at the trochanteric region was 175 

sectioned, its extremity was bent and anchored on the trochanteric region. The wound tissue 176 

was closed in layers, and the skin was sprayed with a solution to avoid self-mutilation. The 177 

status of the fracture fixation was radiographically confirmed immediately after surgery and 178 

then followed-up weekly
[19,27]

. 179 

Rats were allowed to recover postoperatively. Dipyrone solution was used as analgesic 180 

and injected subcutaneously every 8 hours after surgery for 5 days. All animals were 181 

examined daily to check for the general health, wound appearance, mobility, weight bearing, 182 

swollenness and range of motion of the knee and hip.  183 

 184 

Euthanasia 185 

On days 14 or 28 post-fracture, the rats were euthanized and the fractured femurs were 186 

dissected in preparation for morphometric measurements, bone densitometry analysis, 187 

microstructure assessment, histomorphometry, mechanical test and gene expression. 188 

 189 

 190 
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Body mass and bone morphological assessment  191 

Rats were daily weighed in order to control their body mass gain throughout the 192 

experiment. After dissection, bones were weighed and measured in length and shaft perimeter 193 

(n=7/group). 194 

 195 

Bone densitometry by Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) 196 

Bone densitometry was assessed by DXA with a Lunar DPX-IQ densitometer (Lunar; 197 

software version 4.7e, GE Healthcare, United Kingdom). The entire fractured femur 198 

(n=7/group) was scanned, but the bone mineral density (BMD), bone mineral content (BMC), 199 

and area were only assessed over the full extent of the callus. The scanning reproducibility 200 

(4.5%) was assessed by the root mean square coefficient of variation. 201 

 202 

Bone microstructure assessment by Microcomputed Tomography (μCT) 203 

After DXA assessment, femurs (n=7/group) were scanned using a μCT device 204 

(SkyScan 1176; Bruker-microCT, Kontich, Belgium) at 65 kV using a 1-mm-thick aluminum 205 

filter to optimize the contrast, a 360° rotation step of 0.4°, one-frame averaging, and an 206 

isotropic resolution of 8.5 μm. Images of each specimen were reconstructed with specific 207 

software (NRecon v.1.6.9). The fracture callus was analyzed using CT scan software (CTAn 208 

v.1.15.4) to determine the total callus volume (CV, in mm
3
) and the connectivity density 209 

among trabeculae forming the callus (ConnD, in 1/mm
3
)
[6]

.  210 

 211 

Histological analysis and collagen deposition assessment 212 

Seven femurs from each group were casually selected for histological analysis. The 213 

entire fractured femur with a small quantity of adherent soft tissue was fixed in cold 4% 214 

paraformaldehyde, decalcified in cold 10% EDTA, embedded in paraffin, sectioned at 5 μm, 215 
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and placed on charged slides (Manco Inc., USA). Coronal sections were stained with 216 

hematoxylin and eosin (HE) and Masson’s trichrome. Adjacent sections were stained with 217 

picrosirius red solution for collagen identification. Sections were analyzed under bright field 218 

microscopy (Axiovert; Carl Zeiss, Germany), and images were captured with a CCD camera 219 

(AxioCam MRc; Carl Zeiss, Germany) in the region of the bone callus, with magnifications 220 

of 12.5, 50, and 100x.  221 

 222 

Histomorphometry: rate of bone formation and types 1 and 3 collagen quantity 223 

Sections stained with Masson’s trichrome and picrosirius red solution were analyzed 224 

under polarized light microscopy AxionImager® Z2 (Zeiss, Germany), and images were 225 

captured with a digital camera (Zeiss®) with magnifications of 50, and 100x. Histological 226 

slides stained with Masson’s trichrome were used to measure the rate of newly formed bone 227 

tissue, expressed by the total callus area (B.Ar/T.Ar, in %). Slides stained with picrosirius red 228 

were used to calculate the area of collagen type 1 and 3 deposition, expressed by the total 229 

callus area (Col1.Ar/Tt.Ar, in % and Col3.Ar/Tt.Ar, in %). 230 

 231 

RNA isolation and Real time PCR assessment 232 

 Total RNA was extracted from the fracture calluses (n=6/group) using SV Total RNA 233 

Isolation System (Promega, Madison, Wisconsin, USA) according to the manufacturer's 234 

instruction. Complementary DNA (cDNA) synthesis was performed with 1 μg RNA using 235 

High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 236 

following the manufacturer’s instructions. TaqMan® gene expression assays (Applied 237 

Biosystems) were used for quantifying Col1a1 (assay ID: Rn01463848_m1), Runx2 238 

(Rn01512300_m1), Osx (Rn02769744_s1) and Sost (Rn00577971_m1) expression by 239 

quantitative PCR on an StepOnePlus PCR machine (Applied Biosystems) and were 240 
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normalized to the expression of reference gene GaPDH (Rn01775763_g1). Samples were run 241 

in duplicates, and relative expression was calculated using 2
−ddCT

, the ddCt was calculated as 242 

dCt[goiFRes - refFRes] - dCt[goiCon - refCon] where goi are the genes of interest and ref is the 243 

reference gene. For the descriptive and statistical analyses, ddCT was applied as continuous 244 

variable. Minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments 245 

(MIQE) guidelines were followed for designing and interpreting the results of quantitative 246 

real- time PCR 
[7]

. 247 

 248 

Mechanical test 249 

 After DXA and μCT non-destructive assessments, the fractured femurs were 250 

mechanically tested in torsion. Bones were mounted in a custom torsion tester (Instron 55MT) 251 

and tested in external rotation at 0.5°/s until failure. Femurs were kept wet during the test with 252 

saline. Using the specific software’s script, raw data were filtered and torque at failure, 253 

energy, stiffness and angular displacement at failure were measured. 254 

 255 

Statistical analysis     256 

Continuous variables were expressed as the means and standard deviations (SD), the 257 

results obtained in the groups were compared using T-Test where p values less than .05 were 258 

considered statistically significant. All statistical analyses were performed with RStudio 259 

1.0.153 (RStudio, Inc., USA).   260 
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Results 261 

Effect of food restriction on body mass and morphological parameters 262 

Upon study entry (day 0), there was no difference in body mass between groups 263 

(p>0.05, Figure 1). As expected, food restricted rats gained much less weight than the controls 264 

on days 56 (231% versus 580%, p<0.05) and 70 (284% versus 707%, p<0.05). 265 

The morphological parameters (femoral mass, length and shaft perimeter) were also 266 

significantly reduced by food restriction on both end point analyses (Table 1).   267 

 268 

Effect of food restriction on bone callus densitometry 269 

Figure 2 shows a comparison of BMD (2A), BMC (2B), and area (2C) of the bone 270 

callus for each group at both post-operative follow-ups. At 14 days post-fracture, food 271 

restricted rats had significantly lower BMD and BMC than the controls (p<0.05). At 28 days 272 

post-fracture, all three parameters (BMD, BMC and area) were lower in rats undergoing food 273 

restriction (p<0.05).  274 

 275 

Effect of food restriction on bone callus microarchitecture 276 

Food restriction reduced the callus volume by 34% on day 14 post-fracture and by 277 

59% on day 28 (p<0.05, Figure 3A and 3B). The trabeculae connectivity density was reduced 278 

in the food restricted rats on day 28 after bone fracture (-54%, p=0.09). Furthermore, this 279 

parameter was increased by 66% in the control group on day 28 when compared to day 14. 280 

Conversely, it decreased in the food restriction group by 31% (Figure 3C) and may be the 281 

main responsible for lower mechanical resistance against failure. 282 

 283 

 284 

Effect of food restriction at the rate of newly bone callus formation and collagen quantity 285 
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 At 14 days after bone fracture, control rats showed a bone callus formed by 286 

cartilaginous tissue and newly formed trabeculae (Figure 4) with abundant collagen 287 

deposition (Figure 5). On the other hand, food restricted rats exhibited callus mainly formed 288 

by undifferentiated tissue, cartilaginous tissue and very few and spaced immature trabeculae 289 

(Figure 4), associated with little collagen deposition (Figure 5). These qualitative findings 290 

were confirmed by histomorphometric assessment, whence the rate of newly bone formation 291 

(Figure 6, p=0.06) and the amount of both types of collagen (Figure 7) were lower in the 292 

callus of food restricted rats (p<0.05).  293 

 This delay in the healing process persisted and was even more evident on day 28 post-294 

fracture. Control rats displayed a bone callus composed of very organized, thick, and dense 295 

trabeculae (Figure 4), with abundant collagen deposition (Figure 5). Food restricted rats only 296 

showed thin, unorganized, and disperse trabeculae, associated with large amount of 297 

cartilaginous tissue (Figure 4) and low collagen deposition (Figure 5). The rate of bone callus 298 

formation remained lower in the group submitted to food restriction (Figure 6) when 299 

compared to the controls. Furthermore, undernutrition decreased the amount of types 1 and 3 300 

collagen deposition (Figure 7) when compared to control rats (p<0.05).   301 

 302 

Effect of food restriction on bone callus strength 303 

 Figure 8 shows the mechanical strength of bone callus. On day 14 post-fracture, food 304 

restriction impaired the ability of bone callus to resist torque (p<0.05), stiffness (p=0.06), and 305 

energy (p<0.05). On day 28 post-fracture, food restriction not only impaired the ability of 306 

bone callus to resist torque (p=0.06), stiffness (p=0.06), energy (p<0.05), but also reduced its 307 

capacity to tolerate angle displacement before failure (p<0.05), likely due to the lower 308 

collagen expression and deposition. 309 

Effect of food restriction on gene expression 310 
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 Figure 9 shows the relative gene expression via ddCT. The osteoblast differentiation 311 

markers Col1a1 and Runx2 were less expressed in food restricted rats when compared to 312 

control rats after 14 days of fracture (p<0.05). We did not find difference regarding the 313 

osteoclast-related gene (Sost). 314 

  315 
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Discussion  316 

Considering that the peak bone mass achieved during skeletal growth is perhaps one of 317 

the most important risk factors for bone osteoporosis later in life
[23]

, any condition leading to 318 

lower peak bone mass should be avoided. Malnutrition is one of these conditions that may 319 

occur in any phase of life and impairs bone quality
[1,5,10]

.  320 

Devlin et al. studied the effects of caloric restriction on bone tissue and found an 321 

unbalanced bone turnover (decreased formation and increased resorption) and lower levels of 322 

insulin growth factor and leptin, leading to detrimental changes in both trabecular and cortical 323 

microstructure thus decreasing mechanical strength
[10]

. We hypothesize that these detrimental 324 

changes caused by undernutrition may also affect the physiological fracture healing, once the 325 

coordinated action of several cells and growth factors are needed to heal a bone.   326 

After a bone is fractured, four overlapped phases are comprised: inflammation, soft 327 

callus formation, hard callus formation, and remodeling
[12,25]

. During the inflammatory stage, 328 

a hematoma forms between bone fragments and releases multiple growth factors and 329 

cytokines into the fracture site
[2,25]

. Subsequently, the immature mesenchymal cells are 330 

differentiated into chondrocytes and osteoblasts. The differentiation, proliferation and 331 

maturation of chondrocytes lead to the formation of mineralized cartilage (soft callus)
[18]

. 332 

Once the cartilage matrix is formed, the mineralized cartilage is transformed into bone, 333 

constituting a primary osseous formation (hard callus). The remodeling phase is then 334 

responsible for reshaping the initial bony callus in order to restore its function and 335 

structure
[13]

. 336 

Although it has been previously documented that body maintains priority for growth 337 

even under extreme conditions of cessation body weight gain
[22]

, we still believe that bone 338 

healing is highly impaired by food restriction. Some authors studied the effects of specific 339 
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nutrients depletion on bone fracture healing, but none of them restricted the whole diet intake. 340 

Thus, we aimed to investigate the effects of food restriction on bone fracture healing. 341 

Our results indicated that food restriction during skeletal growth significantly impaired 342 

bone fracture healing. The detrimental phenotypes changes observed in the bone callus of 343 

food restricted rats may be partially explained by the lower gene expression of type 1 collagen 344 

and Runt Related Transcription factor 2 (Runx2). The essential role of type 1 collagen on 345 

endochondral bone formation is well documented in literature
[29]

. Our histomorphometric 346 

findings corroborated our gene expression analysis by evidencing lower deposition of 347 

collagen at the bone callus in rats under food restriction. In addition, these animals also 348 

showed decrease in collagen 3 deposition at the bone callus. Once it has been previously 349 

shown the presence of collagen 3 in the mesenchymal condensations preceding 350 

chondrogenesis and osteogenesis
[28]

, our model of food restriction impaired both types of 351 

collagen, those found in mature bone and those in newly formed bone. The expression of 352 

Runx2 is essential for bone callus formation since it has a crucial role at controlling osteoblast 353 

differentiation and skeletal development
[30,31]

. Taking all together, these changes in gene 354 

expression due to food restriction resulted in a fracture healing delay mostly caused by an 355 

impairment in bone formation (chondroblastogenesis and osteoblastogenesis). On day 14 after 356 

fracture, the bone callus of food restricted rats was mainly formed by cartilaginous and 357 

undifferentiated tissue, with very few and very thin trabeculae. The delay persisted and was 358 

more intense on day 28, with callus still formed by thin and disperse trabeculae. At this stage, 359 

the bone callus was expected to be formed by thick and dense trabeculae. Consequently, the 360 

bone callus of food restricted rats was less dense and weaker.  361 

To the best of our knowledge, this study is the first to investigate the effects of global 362 

food restriction on bone healing. An important delay in osseous healing was evidenced due to 363 

a severe decrease in bone formation caused by food restriction. Our results highlighted several 364 
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molecular disruptions, which affected the well-orchestrated cascade of biological events 365 

during fracture healing and resulted in severe phenotype changes. Considering that clinical 366 

undernutrition may occur at any stage of life, special care should be provided for those 367 

sustaining a concomitant bone fracture due to the high probability for delayed and disrupted 368 

osseous union. 369 

  370 
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Table legends 

Table 1. Morphological measures of fractured femurs: mass (in grams), length (in 

millimeters) and shaft (callus) perimeter (in millimeters) on both end point analysis; 14 and 

28 days after fracture. Food restriction reduced all morphological bone measures. Asterisks 

indicate significant difference (p<0.05). 

 

Figure legends 

Figure 1. Comparison of body mass (in grams) among groups. A: Upon study entry (day 0), 

body mass was similar among all groups (p>0.05). B: After 42 days of food restriction, a 

closed femoral fracture procedure was performed in both groups. At this point food restricted 

rats gained 182% of weight, while their controls (ad libitum food intake) gained 494% 

(p<0.05). C: On day 14 post-fracture food restricted rats exhibited lower body mass than the 

controls (p<0.05) and their gain since day 0 was only of 231% (versus 580% in controls). D: 

On day 28 post-fracture the body weight difference between groups was even higher. Food 

restricted rats only gained 284% of body throughout the experiment and the controls gained 

707% (p<0.05). Asterisks indicate significant difference (p<0.05). 

 

Figure 2. Comparison of BMD (in g/cm
2
), BMC (in g), and the area (in cm

2
) of the bone 

callus between groups on both 14 and 28 days post-fracture (DXA assessment). Food 

restriction resulted in decreased bone callus density and size (only at 28 days post-fracture). 

Asterisks indicate significant differences (p<0.05). 
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Figure 3. A: Coronal μCT images of fractured femurs. B: Food restriction resulted in 

decreased bone callus formation (volume) on both 14 and 28 days after fracture. C: Besides 

the volume reduction, the bone callus of food restricted rats also exhibited decreased 

connectivity density among the newly formed trabeculae after 28 days of fracture (p=0.09). 

D: This microstructural parameter may be a key factor for callus strength and it is expected to 

increase with time. In the control rats, it increased by 66%, whereas in food restricted rats it 

decreased by 31%. Asterisks indicate significant differences (p<0.05) and hashtag indicates 

p=0.09. 

 

Figure 4. Histological slides of fractured femurs stained with HE at magnifications of 12.5, 

50, and 100x. Food restriction induced a delay in cell proliferation and differentiation during 

fracture healing. At 14 days after fracture, control rats exhibited a bone callus formed by 

trabeculae, while food restricted rats showed undifferentiated tissue and some cartilages. The 

delay persisted and was incremented in the later stage of healing, when control rats had very 

dense and thick trabeculae forming the callus, and food restricted rats only showed thin and 

very spaced trabeculae. 

 

Figure 5. Histological slides of fractured femurs stained with picrosirius red solution with a 

magnification of 12.5x. Collagen deposition in the bone calluses of food restricted rats was 

significantly lower than in sham rats on both time-end point analysis, whereas the difference 

was more evident on day 28.  
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Figure 6. Histological slides of fractured femurs stained with Masson’s trichrome at 

magnifications of 100x. The rate of newly formed bone at the callus was significantly lower 

in the food restricted rats, at both time-end point analysis, whereas the difference was more 

pronounced on day 28 post-fracture. Asterisk indicates significant differences (p<0.05) and 

hashtag indicates p=0.06. 

 

Figure 7. Histological slides of fractured femurs stained with picrosirius red at magnifications 

of 100x. The rate of collagen deposition at both mature (type 1 collagen) and newly formed 

bone (type 3 collagen) in the callus was significantly lower in the food restricted rats, at both 

end point analysis. Asterisks indicate significant differences (p<0.05). 

 

Figure 8. The torsional mechanical test indicated that food restriction decreased torque, 

stiffness, energy and angle on both day 14 (except for angle displacement at failure) and 28 

after bone fracture. Asterisks indicate significant differences (p<0.05) and hashtags indicate 

p=0.06. 

 

Figure 9. Food restriction downregulates the expression of osteoblast differentiation markers 

Col1a1 and Runx2 on day 14 after fracture. Asterisks indicate significant differences 

(p<0.05). 

 

 

 


