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Gomes GH. Avaliação in vitro da citotoxicidade do alendronato de sódio sobre
osteoblastos em cultura celular [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de
Odontologia da USP; 2006.

RESUMO

O objetivo desse estudo foi avaliar a citotoxicidade do alendronato de sódio (ALN),

em diferentes concentrações, sobre osteoblastos em cultura celular. Foi utilizado

para o experimento meio sem droga (controle) e meio contendo a droga em

diferentes concentrações a saber: 0,5; 1; 5; 10; 20 e 40 mg/ml. Para o estudo foi

utilizado uma linhagem de osteoblastos de rato (Osteo-1). A viabilidade celular foi

inferida a partir da análise da atividade mitocondrial das células através do método

da redução do MTT nos tempos experimentais de 0, 24, 48 e 72 horas. Após análise

estatística (teste de Mann-Whitney, p<0,05), os resultados mostraram que, com

exceção da concentração de 40mg/ml, todos os grupos apresentaram células

viáveis, embora todas as concentrações de ALN tenham reduzido a atividade

mitocondrial em mais de 50% em relação ao grupo controle, sugerindo que o ALN

nessas concentrações estudadas foi citotóxico para os osteoblastos.

Palavras-chave: Alendronato de Sódio; Cultura celular; osteoblastos, MTT.



Gomes GH. Citotoxicity analysis in vitro of sodium alendronate on cultured
osteoblasts [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da
USP; 2006.

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the cytotoxicity of a bisphosphonate (sodium

alendronate) on rat osteoblasts. The experimental groups were GI (control) no

sodium alendronate, and GII, GIII, GIV, GV, GVI, and GVII with sodium alendronate

at the concentrations of 0.5, 1, 5, 10, 20, and 40mg/ml, respectively. The cell viability

was evaluated by MTT assay in experimental times 0, 24, 48, and 72 h. Data were

statistically analyzed. Cultures treated with sodium alendronate showed cell viability

percentages significantly lower (p < 0.05) than those of the control groups. In GVII,

no viable cell was observed in all experimental times. It could be concluded that

sodium alendronate, on direct contact with rat osteoblasts, is cytotoxic in all

concentrations studied.

Key words: sodium alendronate, cell culture, osteoblasts, MTT



LISTA DE FIGURAS

p.

Figura 5.1- Média e erro padrão da atividade mitocondrial dos grupos experimentais
nos diferentes tempos ……………………………...……………....………32

Figura 5.2- Comportamento celular em cada grupo ao longo do tempo.………….…32



LISTA DE TABELAS

ANEXO B- Média (Erro padrão) para o percentual de atividade mitocondrial dos
grupos experimentais nos diferentes tempos…………………….………….…….….47



LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS

ALN Alendronato de sódio

DMEM Meio de cultura de Eagle modificado por Dubelco

PBSA Solução tampão fosfato-salina sem cálcio e sem magnésio

MTT brometo de 3-(4,5 dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil-tetrazólio



LISTA DE SÍMBOLOS

°C grau Celsius

H+ Íon hidrogênio

g grama

mg miligrama

mL mililitro

mm milímetro

mol/L mol por litro

M molar

pH potencial hidrogeniônico

% por cento



SUMÁRIO

p.

1 INTRODUÇÃO……………………………………...………………...…....15

2 REVISÃO DA LITERATURA……………………………………...….…..17

3 PROPOSIÇÃO………………………..………………………...………….23

4 MATERIAL E MÉTODOS……………………………………...……....…24

4.1 Cultivo celular…………….…………………………...……..……………………....24

4.2 Preparo das substâncias………………………….……….………………….…….26

4.3 Grupos experimentais e controle…………………..…..………………………....26

4.4 Contagem das células………………..…………………...…………………….…..27

4.5 Plaqueamento…….………………………………………..………...…….27

4.6 Análise da atividade mitocondrial………………….………..…..….……..28

4.7 Análise estatística………………….………………….………..…..….……..29

5 RESULTADOS…………………………………………………..…………30

6 DISCUSSÃO………………………………...………………..………....…33

7 CONCLUSÃO…………………..………………..………………….……..39

REFERÊNCIAS…………………..…………………..…………………..….40

ANEXOS…………………..…………………..…………………………..….46



1 INTRODUÇÃO

Os bifosfonatos são análogos sintéticos dos pirofosfatos. Eles se ligam aos

cristais de hidroxiapatita e inibem a reabsorção óssea pela inibição da ação dos

osteoclastos (FLEISCH, 1991; RESZKA; RODAN, 2003; RODAN; FLEISCH, 1996;

SATO et al., 1991). Esses medicamentos são usados clinicamente, via oral, para

tratamento de doenças caracterizadas por um aumento na reabsorção óssea, tais

como hipercalcemia maligna (FARIAS, 2005), doença de Paget (ADAMI et al., 1994;

O’DOHERTY et al., 1995; TUCCI, 2004) e osteoporose (HODSMAN; ADACHI;

OLSZYNSKI, 1996).

Nos casos de mulheres com osteoporose, o alendronato (4-amino-1-

hidroxibutano bifosfonato de sódio), um dos bifosfonatos, promoveu aumento

significante na densidade óssea resultando em redução da incidência de fraturas no

fêmur, vértebra e antebraço (SAMBROOK; EISMAN 2000).

Tenenbaum et al. (2002) sugeriram o uso dos bifosfonatos como

coadjuvantes ao tratamento da doença periodontal e concluíram que o uso desses

medicamentos em periodontia, tanto na forma terapêutica quanto diagnóstica, pode

proporcionar um interessante caminho para futuras explorações.

Estudos em animais demonstraram que essas drogas, administradas de

forma sistêmica, foram efetivas na prevenção de perda óssea em sítios com

periodontite quando comparados ao grupo controle (BRUNSVOLD et al., 1992;

DUARTE et al., 2004; REDDY et al., 1995; WEINREB et al., 1994).

Alguns trabalhos avaliaram o efeito sistêmico do alendronato no tratamento

da doença periodontal em humanos e mostraram efeito coadjuvante positivo (EL-



SHINNAWY; EL-TANTAWY, 2003; JEFFCOAT; REDDY, 1996; LANE et al., 2005;

ROCHA et al., 2001, 2004). Entretanto, Gondim (2006), numa revisão sistemática

sobre o uso de alendronato sistêmico para prevenção de perda dentária em

mulheres após a menopausa, concluiu que ainda não existe evidência científica que

suporte tal tratamento.

Outros autores sugeriram o uso local desta droga com o objetivo de reduzir a

reabsorção óssea alveolar decorrente do procedimento cirúrgico a retalho de

espessura total (BINDERMAN; ADUT; YAFFE, 2000; KAYNAK et al., 2000; YAFFE

et al., 1995, 1997, 2003). Outros estudos, utilizando aplicação tópica desses

medicamentos, foram realizados para avaliar o efeito do alendronato ao redor de

implantes (MERAW; REEVE; WOLLAN, 1999) e na reabsorção radicular de dentes

avulsionados (LEVIN et al., 2001; MENEZES, 2006).

Embora a ação primária do alendronato seja a inibição da reabsorção óssea

mediada por osteoclastos, há um aumento nas evidências de que esses

medicamentos também interajam com osteoblastos (FROMIGUE; BODY, 2002; IM

et al., 2004; REINHOLZ et al., 2000).

Além disso, a inibição da reabsorção óssea ocorre também devido a liberação

de inibidores de osteoclastos a partir dos osteoblastos (FLEISCH, 1998;

NISHIKAWA; AKATSU; KATAYAMA, 1996; SAHNI, 1993; VITTÉ; FLEISCH;

GUENTHER, 1996;), tornando-se importante investigar a viabilidade e proliferação

dos osteoblastos frente ao tratamento com alendronato.



2 REVISÃO DA LITERATURA

O alendronato de sódio (ALN) é um fármaco derivado do ácido alendrônico.

Trata-se de um composto amino difosfonado que possui estrutura análoga ao

pirofosfato. Este é uma substância endógena com grande afinidade pela matriz

óssea, sendo capaz de inibir a mineralização da mesma. Isso explica a ação

farmacológica específica desses fármacos sobre tecidos mineralizados,

especialmente o osso (RODAN, 1998; RODAN; FLEISCH, 1996).

O ALN liga-se aos cristais de hidroxiapatita presentes no tecido ósseo e se

une, preferencialmente, às superfícies ósseas reabsorvidas, particularmente aquelas

que estão sofrendo atividade de reabsorção osteoclástica (SATO et al., 1991). A

afinidade desse medicamento por fosfato de cálcio e sua forte ligação à

hidroxiapatita leva à sua rápida incorporação ao esqueleto (FLEISCH, 1998). Uma

vez unido ao osso, esse fármaco é retido por longos períodos. Tem sido estimado

que o tempo de vida para eliminá-lo do esqueleto, em humanos, seja de cerca de 10

anos (LASSETER et al., 2005; LIN et al., 1991).

O mecanismo de ação do ALN está relacionado à capacidade de se fixarem

na matriz óssea, sendo assimilados pelos osteoclastos e, em seguida, inibindo sua

ação. Esta é decorrente da interferência dos receptores dos osteoclastos com

proteínas específicas da matriz óssea (COLUCCI et al., 1998), da produção de um

inibidor osteoclástico por osteoblastos que reduzem o tempo de vida e/ou o número

de osteoclastos diferenciados (VITTÉ; FLEISCH; GUENTHER, 1996) e da

paralisação da reabsorção pela interferência com a borda rugosa dos osteoclastos

(SATO et al., 1991).



Devido a esse efeito inibitório da reabsorção, a partir do início da década de

90 começou a ser estudado o possível benefício desses medicamentos na

odontologia.

Os trabalhos realizados em humanos utilizaram o ALN administrado de forma

sistêmica para avaliar o efeito dessa droga nos parâmetros clínicos periodontais (EL-

SHINAWI; EL-TANTAWY, 2003; JEFFCOAT; REDDY, 1996; LANE et al., 2005;

ROCHA et al., 2001, 2004). Outros estudos, avaliando o efeito da administração

sistêmica desses fármacos na reabsorção óssea decorrente da doença periodontal,

foram realizados em animais (BRUNSVOLD et al., 1992; REDDY et al., 1995;

WEINREB et al., 1994).

Embora esses trabalhos tenham demonstrado que o ALN é capaz de inibir a

reabsorção óssea associada à doença periodontal, a administração sistêmica de

bifosfonatos está associada a efeitos colaterais como gastrite, úlcera gástrica e

esofagite erosiva (SENER et al., 2004). Além disso, dor abdominal, náusea e

diarréia podem ocorrer após administração via oral desses medicamentos

(LIBERMAN et al., 1995). A fim de se evitar tais complicações, o uso tópico dessas

drogas tem sido avaliado.

Yaffe et al. (1995) avaliaram, a partir de um estudo boca dividida, o efeito do

bifosfonato na reabsorção óssea alveolar que ocorre após a realização de retalho de

espessura total em ratos. Do lado esquerdo da mandíbula, após a elevação do

retalho de espessura total, o ALN foi aplicado através de esponjas nas

concentrações de 0,15 , 0,75 e 1,5 mg/ml durante 10 segundos. No lado controle

apenas solução salina era aplicada. A avaliação por microradiografias de alta

resolução não demonstrou diferença na inibição da reabsorção óssea entre o grupo

tratado e o controle.



Os mesmos autores (YAFFE et al., 1997) repetiram o estudo em ratos, porém

mudaram a concentração para 20 mg/ml sendo aplicado durante 2 horas. Houve

redução da reabsorção óssea em torno de 52 % e manutenção da crista óssea

alveolar.

Kaynak et al. (2000), através de análise histopatológica, avaliaram em ratos, a

efetividade do ALN na prevenção da reabsorção óssea associada a retalho

mucoperiostal. Foram realizados os mesmos procedimentos de Yaffe et al. (1997).

Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos em relação

à presença de infiltrado inflamatório, número de osteoblastos e osteoclastos.

Entretanto, o número de lacunas de reabsorção foi significativamente maior no grupo

controle.

Binderman, Adut e Yaffe (2000), em estudo realizado em ratos, também

avaliaram o efeito de diferentes concentrações de ALN aplicado no local de cirurgias

periodontais. Após a elevação do retalho, foi realizada a aplicação da droga, durante

um período de 2 horas, nas concentrações 0,1 , 5, 20 e 40 mg/ml. A redução da

perda óssea foi observada utilizando-se ALN a 20 mg/ml e 40 mg/ml. Porém, os

melhores resultados foram obtidos na concentração de 20 mg/ml. Os autores

concluíram que, provavelmente, a concentração de 40 mg/ml aumenta a acidez no

local interferindo na atividade anti-reabsorção do medicamento.

Com o objetivo de determinar o efeito da aplicação local do ALN na

regeneração óssea guiada ao redor de implantes dentários, Meraw, Reeve e Wollan

(1999), utilizaram, em cães, implantes previamente embebidos, durante 1 semana,

em ALN na concentração de 0,1 Mmol, comparados com implantes convencionais.

Através de avaliação histológica os autores concluíram que a aplicação local da



droga resultou em aumento significativo da quantidade de osso formado ao redor

dos implantes.

Levin et al. (2001) avaliaram o possível benefício da ação tópica do ALN na

reabsorção radicular de dentes reimplantados em cães. Oitenta e dois dentes foram

endodonticamente tratados, restaurados e depois avulsionados intencionalmente.

Esses dentes foram mantidos durante 5 minutos em ALN associado a solução salina

ou somente solução salina. Os cães foram sacrificados 4 meses após o reimplante e

os dentes preparados para análise histológica. Os dentes tratados com ALN

apresentaram menor perda de massa radicular por reabsorção.

Com o mesmo objetivo, Lustosa-Pereira et al. (2006), avaliaram o uso tópico

de ALN em incisivos de ratos extraídos e embebidos, durante 10 minutos, em 3,2

mg/L da droga. Após esse período, os canais foram preenchidos com hidróxido de

cálcio e então reimplantados. A análise histológica demonstrou que o alendronato

levou a  uma redução significativa na reabsorção radicular.

Embora esses estudos mostrem efeitos benéficos do ALN no processo de

reabsorção, pouco é conhecido sobre a influência dessas drogas na diferenciação,

proliferação ou função das células responsáveis pela formação óssea.

Yaffe et al. (2003) investigaram, em ratos, a influência do ALN na formação

óssea. Foram implantados cilindros de fêmur desmineralizado no subcutâneo dos

animais. Os cortes histológicos mostraram que os animais tratados com ALN

intravenoso na concentração de 0,5 mg/kg de peso corporal apresentaram 70 % e

166 % maior quantidade de osso mineralizado após 6 e 10 semanas,

respectivamente, quando comparado aos animais do grupo controle que receberam

solução salina.



Altundal e Gursoy (2005) avaliaram o efeito do ALN na formação óssea

durante o processo de remodelação óssea de enxerto autógeno em ratos. No fêmur

direito de 56 animais foi realizado um defeito de 3 mm de diâmetro e 2 mm de

espessura. O enxerto autógeno de mesmas dimensões foi removido a 5 mm do

defeito. Os animais tratados com ALN (concentração de 0,25mg/kg de peso

corporal) mostraram um aumento estatisticamente significante no número de

osteoblastos quando comparado ao grupo controle que recebeu apenas solução

salina. As análises histológicas dos cortes longitudinais da junção osso do

hospedeiro/enxerto autógeno revelaram maior formação de novo osso no grupo

tratamento.

Kaynak et al. (2000) demonstraram não haver diferença estatisticamente

significante na atividade osteoblástica entre o grupo controle e aquele tratado com

ALN, após realização de retalho de espessura total em ratos.

Im et al. (2004) observaram, in vitro, utilizando o teste de redução pelo MTT,

que o ALN na concentração de 10-8 M e num período de 72 horas de incubação

aumentou a proliferação de osteoblastos em cultura em 26 % quando comparado ao

grupo controle que não recebeu a droga.

Knoch et al. (2005) avaliaram o efeito do ALN na proliferação e diferenciação

osteogênica de células da medula óssea humana. O tratamento com a droga na

concentração de 10-8 M resultou em um significante aumento na proliferação dessas

células quando comparado ao grupo controle (somente meio de cultura).

Após a análise dos estudos que utilizaram o ALN na forma local, observamos

que além das diversas metodologias empregadas, a concentração avaliada não foi

padronizada, variando de 0,5 a 40mg/ml. Dessa forma, baseado na falta de



consenso da literatura à respeito do uso do ALN em odontologia é importante se

determinar a biocompatibilidade das diferentes concentrações da droga.



3 PROPOSIÇÃO

A proposta deste trabalho foi avaliar a citotoxicidade do alendronato de sódio,

em diferentes concentrações (0,5; 1; 5; 10; 20 e 40mg/ml) sobre osteoblastos em

cultura celular.



4 MATERIAL E MÉTODOS

A toxicidade de 6 diferentes concentrações de ALN foi mensurada in vitro.

Foram analisadas as respostas dos osteoblastos cultivados em meio condicionado

com a droga. A viabilidade celular foi inferida a partir da análise da atividade

mitocondrial pelo teste da redução do brometo de 3-(4,5 dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil-

tetrazólio (MTT) (MOSMANN, 1983).

4.1 Cultivo celular

Foi utilizada nesta pesquisa linhagem de osteoblastos (Osteo 1),

desenvolvida a partir de osso de ratos recém-nascidos. As células foram cedidas

pelo Laboratório de Pesquisa Básica do Departamento de Dentística da

Universidade de São Paulo. O projeto teve aprovação do Comitê de ética em

Pesquisa da FOUSP (anexo A).

Um tubo criogênico contendo os osteoblastos congelados foi descongelado em

banho-maria a 37 ºC por 2 minutos. Para remover a substância crioprotetora (dimetil-

sulfóxido - DMSO), as células em suspensão foram transferidas para um tubo de

centrifugação contendo 10 ml de meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM)

(Sigma, St. Louis, MO, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Cultilab,

Campinas, SP, Brasil). Em seguida, foram centrifugadas a 300 g durante 5 minutos, à

temperatura ambiente. Após a aspiração do sobrenadante, o precipitado de células



resultante da centrifugação, foi ressuspendido em 1 ml de DMEM fresco. A suspensão

das células foi transferida para um frasco de 25 cm2 contendo 5 ml de DMEM com 10

% de soro fetal bovino e 1 % de solução antibiótica-antimicótica (Sigma, St. Louis, MO,

USA), que em seguida foram mantidas em estufa à 37 ºC, atmosfera úmida contendo

5 % de CO2.

Os procedimentos foram realizados em capela de fluxo laminar seguindo os

protocolos para manutenção da esterilidade dos materiais, suplementos e meio de

cultura.

A monitorização do crescimento celular foi realizada diariamente utilizando-se

microscópio invertido de fase e o meio de cultura foi trocado a cada 2 dias, de acordo

com o metabolismo celular.

Após ocuparem 70 % da área cultivável do frasco, processo denominado

subconfluência, as células foram subcultivadas. Para tal, o meio do frasco foi aspirado,

reservado em um tubo de centrifugação e a monocamada celular lavada uma vez com

solução tampão fosfato-salina, sem cálcio e magnésio (PBSA), pH 7,2. A seguir as

células foram separadas com 2 ml de solução de tripsina a 0,25 % (Sigma, St. Louis,

MO, EUA) em PBSA, durante 3 minutos, à temperatura de 37º C.

Para a inativação da tripsina foi adicionado o meio de cultura reservado

anteriormente contendo soro fetal bovino e as células em suspensão foram

transferidas para um tubo e centrifugadas a 300 g durante 5 minutos, à temperatura

ambiente. O sobrenadante foi removido por aspiração e o precipitado de células foi

ressuspendido em 1 ml de meio de cultura fresco.

Para a perpetuação da linhagem celular, frações dessa suspensão de células

foram subcultivadas em novos frascos, procedimento que dará origem a novas

passagens da cultura.



4.2 Preparo das substâncias

Dentro da capela de fluxo laminar, foi preparada uma solução estoque de

alendronato de sódio em DMEM na concentração de 40 mg/ml. A seguir, essa

solução foi aquecida em banho-maria a 37 °C  durante 15 minutos e depois colocada

no agitador mecânico para a completa diluição da droga no meio. Após a diluição da

droga, passou-se novamente para a capela de fluxo laminar, onde a solução foi

esterilizada em filtro Milipore (poros de 0,22 micrômetros) e acondicionada em

frascos estéreis. As demais concentrações utilizadas no experimento (0,5 , 1, 5, 10 e

20 mg/ml) foram obtidas por diluições seriadas, a partir da solução de 40 mg/ml.

4.3 Grupos experimentais e controle

Foram estabelecidos 7 grupos: 6 experimentais  e 1 controle, sendo que cada

grupo era formado por 8 amostras. Os grupos foram assim divididos:

Grupo I (G1): meio fresco sem ALN (controle)

Grupo II (G2): meio contendo ALN na concentração de 0,5mg/ml

Grupo III (G3): meio contendo ALN na concentração de 1mg/ml

Grupo IV (G4): meio contendo ALN na concentração de 5mg/ml

Grupo V (G5): meio contendo ALN na concentração de 10mg/ml

Grupo VI (G6): meio contendo ALN na concentração de 20mg/ml



Grupo VII (G7): meio contendo ALN na concentração de 40mg/ml

Foram utilizadas 4 placas de 96 poços, uma para cada tempo experimental: 0,

24, 48 e 72 horas.

4.4 Contagem das células

Para a determinação do número de células existentes no frasco original os

precipitados foram ressuspendidos em 1 ml de PBSA, e 0,1 ml dessa suspensão

celular foi dispensada em um tubo de ensaio, sendo adicionado 0,8 ml de PBSA e 0,1

ml de solução de Azul de Trypan a 0,4 %, um corante para células não vitais.

Posteriormente, algumas gotas dessa mistura foram transferidas para uma câmara de

Neubauer que, em seguida, foi levada ao microscópio invertido de fase para a

realização da contagem do número de células. As células coradas em azul

representaram as células mortas, enquanto que as células não coradas são as células

viáveis.

Então, a suspensão celular restante (0,9 ml) foi centrifugada. Novamente, o

sobrenadante foi aspirado e o precipitado de células resultante da centrifugação foi

ressuspendido em 1ml de meio de cultura fresco.

4.5 Plaqueamento



Dependendo do número de células existentes no frasco original foi adicionado a essa

suspensão uma determinada quantidade de DMEM, de modo que obtenhamos 500

células em cada 0,1 ml. Tal suspensão de células foi então novamente cultivada em

placas de 96 poços, onde as células iriam aderir e crescer. Todos os experimentos

foram realizados em capela de fluxo laminar.

Após o cultivo celular, as células foram semeadas em placas de 96 poços, na

contagem de 500 células por poço, em 100µl de meio DMEM fresco, sendo realizadas

8 réplicas para cada grupo experimental testado, totalizando 56 poços. Além disso,

cada uma das placas de 96 poços teve sua primeira e sua última coluna de poços

preenchidas por meio de cultivo sem células, com o objetivo de permitir melhor

calibragem do espectofotômetro (ELISA: Enzime-Linked Immunosorbent Assay).

Após o período aguardado para aderência das células ao fundo dos poços

(cerca de 4 horas), os meios de cultivo dos grupos experimentais foram adicionados

aos respectivos poços na placa de cultivo. Esses meios de cultivo foram mantidos em

contato com as células por 2 horas. Após esse período, os meios foram removidos dos

poços e as células lavadas com PBSA.

4.6 Análise da atividade mitocondrial (teste do MTT)

Na placa de zero hora foi adicionado 100 µl de meio de cultivo fresco aos

poços que contém células e nestes foram adicionados 10 µl para cada poço de

solução 12 mM MTT (reagente A). As outras 3 placas, em que foi colocado apenas

meio de cultivo, foram mantidas em estufa por 24, 48 e 72 horas. Após esse período



foi realizada a troca do meio e adicionado o reagente A do método MTT.

Após um período de incubação de 4 horas com o regente A, foi adicionado

10µl de solução SDS-HCl (reagente B), homogeneizando cada poço com o auxílio de

uma pipeta para realização de mistura entre os componentes. Após um novo período

de 4 horas de incubação em 37oC, a placa foi colocada em espectrofotômetro para

leitura da absorbância, com filtro de 562 nm.

4.6 Análise estatística

Todos os dados desta pesquisa foram tratados estatisticamente com auxílio do

software BioStat 3.0. A normalidade ou não da distribuição amostral de cada conjunto

de dados foi verificada por meio do teste de Kolmogorov - Sminorv com correção de

Lilliefors. Como a distribuição dos dados mostrou-se não aderente à curva de

distribuição amostral normal, foi aplicado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney

para a comparação dos diferentes grupos (concentrações) no mesmo tempo

experimental. Foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis para a comparação entre os

diferentes tempos experimentais dentro do mesmo grupo. O nível de significância para

rejeição da hipótese de nulidade foi de 5 % (p ≤ 0,05).



5 RESULTADOS

Os resultados desse estudo mostraram que a viabilidade celular das culturas

tratadas com as diferentes concentrações de ALN, nos tempos experimentais

avaliados, foram diferentes do controle e seguiram uma tendência dose dependente:

quanto maior a dose, menor a viabilidade.

Os dados da atividade mitocondrial, obtidos pela mensuração das densidades

ópticas nas placas de cultivo celular dos diferentes grupos experimentais foram

transformados em porcentagem em relação à média do grupo controle que foi

considerada como 100 % (Anexo B).

A figura 5.1 ilustra os resultados da atividade mitocondrial das células

osteoblásticas (linhagem Osteo-1) obtidos em cada tempo experimental. Em zero

hora, ou seja, na avaliação imediata do ALN nas diferentes concentrações analisadas,

observa-se uma redução acentuada da atividade mitocondrial das células, exceto para

as culturas tratadas com ALN na concentração de 1 mg/ml onde a viabilidade foi de

cerca de 40 %, as demais concentrações do ALN levaram a diminuição de mais de 80

% na atividade mitocondrial. Para as concentrações maiores ou iguais a 10 mg/ml não

foi detectada atividade mitocondrial.

Avaliando em 24 horas, observou-se um maior número de células viáveis em

relação aos demais tempos estudados. Entretanto, todas as concentrações da droga

reduziram a atividade mitocondrial em mais de 50 % em relação ao controle. Em 48

horas, a viabilidade celular foi reduzida a padrões semelhantes ao que observamos

em zero hora, exceto para o grupo tratado com ALN a 10 mg/ml que em 48 horas

apresentou 10 % de atividade mitocondrial. Em 72 horas, a redução da atividade



mitocondrial, para todos os grupos, foi superior a 75% mantendo a tendência de maior

redução para maiores valores de concentração. O grupo 7 não apresentou atividade

mitocondrial em nenhum tempo experimental.

A figura 5.2 ilustra o comportamento de todas as concentrações avaliadas nos 4

tempos experimentais. Fica evidente o comportamento semelhante, segundo a

atividade mitocondrial, em todos os grupos, onde houve uma forte redução em 0 hora,

quando comparado ao controle, uma recuperação em 24 horas e um declínio em 48 e

72 horas após o contato com a droga. Apenas a concentração de 1 mg/ml não seguiu

este padrão pois manteve a viabilidade celular nos três primeiros tempos

experimentais.

Quando os dados foram submetidos à análise estatística, verificamos

inicialmente o comportamento das diferentes concentrações dentro de um mesmo

tempo experimental. Todas as concentrações, em todos os tempos experimentais,

diferiram estatisticamente quando comparadas ao controle (figura 5.1).

Num segundo momento verificamos o comportamento de cada concentração nos

diferentes tempos experimentais. Os grupos 1, 5, 20 e 40 mg/ml não mostraram

diferença significativa entre os tempos avaliados. Apenas o grupo 0,5 e 10 mg/ml

mostraram diferença entre os tempos 0 e 24 horas (figura 5.2).



Figura 5.1- Média e erro padrão da atividade mitocondrial dos grupos experimentais nos diferentes
tempos. Para letras diferentes, há diferença estatisticamente significante

Figura 5.2- Comportamento celular em cada grupo ao longo do tempo. Para letras diferentes, há
diferença estatisticamente significante
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6 DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo demonstraram que a adição de ALN aos

osteoblastos em cultura diminuiu a viabilidade celular em mais de 60 % em relação

ao grupo controle em todos os tempos experimentais.

Os efeitos de toxicidade das diferentes concentrações de ALN sob a cultura

de osteoblastos foram mensurados mediante o grau de viabilidade celular pelo

método MTT. Os trabalhos de Chan et al. (1999), Kostorys et al. (2003), Mosmann

(1983) e Zhang, Torapinejad e Li (2003) nos asseguram a eficiência desta

metodologia de avaliação.

Esse teste permite que a leitura celular seja feita sem a realização de

qualquer procedimento de lavagem ou remoção celular do fundo do frasco, o que

diminui o tempo do teste e ajuda a minimizar a variabilidade entre as amostras

(MOSMANN, 1983). Além disso, Jackson et al. (1994) relataram que a manipulação

da monocamada celular, realizada para o procedimento de contagem, seja esta

realizada por raspagem ou tratamento químico, pode acarretar em danos as

estruturas de adesão e depleção do metabolismo das células.

Em nosso experimento, utilizamos seis diferentes concentrações do

alendronato de sódio: 0,5 , 1, 5, 10, 20 e 40 mg/ml, com tempo de aplicação de 2

horas, seguindo as concentrações e tempo de aplicação já utilizados em estudos

que avaliaram o uso tópico dessa droga em animais (BINDERMAN; ADUT; YAFFE,

2000; YAFFE et al.,1995,1997).

Num mesmo tempo experimental, foram utilizados 8 poços de cultivo para

cada concentração. Como células em cultura podem ser preparadas em uma



suspensão uniforme, não há necessidade de um grande número de réplicas para

análise. Normalmente, três réplicas são utilizadas e, para observações muito simples

(como contagem celular, por exemplo), duplicatas já seriam suficientes

(FRESHNEY, 2000).

A citotoxicidade do ALN foi diretamente proporcional à sua concentração

embora as células tenham permanecido viáveis em todos os tempos experimentais

nas concentrações inferiores a 5 mg/ml. É interessante notar que os grupos tratados

com ALN em concentrações maiores que 10 mg/ml no tempo de 0 hora não

apresentaram nenhuma atividade mitocondrial, o que não aconteceu em 24 horas.

Esse achado ocorreu, provavelmente, devido ao fato de que as células, após o

contato imediato com a droga, foram agredidas e ficaram sem atividade mitocondrial

embora um número pequeno de células ainda estivessem viáveis. Quando novo

meio de cultivo foi adicionado, elas continuaram em atividade. Apesar disso, após 24

horas a viabilidade celular foi diminuindo até 72 horas, exceto para o grupo tratado

com 40 mg/ml onde a atividade mitocondrial não foi recuperada.

Dessa forma, é possível que tenha havido atividade mitocondrial nesses

grupos no tempo 0 hora, porém o método não foi sensível o suficiente para detectar.

Ao contrário das demais concentrações, em todos os tempos experimentais,

as células tratadas com alendronato a 1mg/ml no tempo 0 hora apresentaram cerca

de 20% mais viabilidade (p<0,05) que a concentração de 0,5 mg/ml, diferindo do

padrão inversamente proporcional entre concentração e viabilidade celular.

Apesar dos resultados desse trabalho sugerirem que o ALN, nessas 6

concentrações estudadas, foi citotóxico aos osteoblastos, é possível que a maior

conseqüência disso seja a impossibilidade de formação de novo osso. Se mesmo



assim o efeito sobre os osteoclastos for mantido, a manutenção da densidade óssea

poderá ser observada.

Nossos resultados não estão de acordo com Garcia-Moreno et al. (1998) que

avaliaram, in vitro, o efeito de várias concentrações de ALN na viabilidade de

osteoblastos em cultura. Os autores adicionaram a droga ao meio de cultura de

forma a obter concentrações de 10-1 a 10-12 mol/L. Concluíram que nenhuma célula

viável foi observada nas culturas com concentrações maiores que 10-3 e 10-4 mol/L

em 48 e 96 horas, respectivamente. Apesar de termos utilizado concentrações

elevadas (10-1 a 10-4 mol/L) só não encontramos viabilidade no grupo tratado com 40

mg/ml (10-1mol/L), a diferença de resultados provavelmente ocorreu devido ao

tempo de contato das células com a droga, que em nosso estudo foi de apenas 2

horas.

É provável também, que isso tenha ocorrido devido a diferente metodologia

utilizada para avaliação da viabilidade celular, já que os autores utilizaram o método

da exclusão de células mortas com azul de Tripan. Nossos resultados podem indicar

que o método da redução do MTT é capaz de detectar pequenos números de

células viáveis, o que já foi demonstrado por Mosmann (1983).

Embora nossos resultados não tenham demonstrado efeito benéfico do

alendronato sobre os osteoblastos, alguns estudos indicaram que essa droga pode

não somente estimular os osteoblastos a secretar inibidores da reabsorção óssea

mediada por osteoclastos (VITTÉ, FLEISCH; GUENTHER, 1996) como também

estimular a formação de precursores osteoblásticos e nódulos mineralizados,

promovendo osteoblastogênese precoce (GIULIANI et al., 1998).

Knoch et al. (2005) estudaram, in vitro, o efeito do alendronato (10-8M) na

proliferação e diferenciação osteogênica pelas células do estroma da medula óssea



humana. O número e a viabilidade celular foram determinadas pelo teste de

exclusão de células mortas com azul de Tripan. As células tratadas com a droga

demonstraram um aumento estatisticamente significante na proliferação e

diferenciação osteoblástica quando comparado ao grupo controle.

No trabalho de Altundal e Gursoy (2005), a análise histopatológica da junção

osso do hospedeiro/ enxerto autógeno revelou uma maior quantidade de

osteoblastos no grupo tratado com alendronato (na concentração de 0,25mg/kg,

subcutâneo) quando comparado ao grupo controle que recebeu solução salina. A

formação de novo osso foi significantemente maior no grupo alendronato.

Essas observações sugerem que os bifosfonatos podem estimular a ação de

osteoblastos e, consequentemente, ter influência benéfica no processo de formação

óssea.

Como pode-se observar, os dados deste trabalho diferem da literatura citada

anteriormente. Isso ocorre, provavelmente, devido a diferenças na concentração,

tempo e forma de aplicação.

Em nossos grupos experimentais, além do número de células ter sido menor,

o comportamento celular foi diferente do grupo controle. Ao longo do tempo, a

atividade mitocondrial foi diminuindo em todos os grupos tratados com alendronato,

o que não aconteceu nas células que não entraram em contato com a droga. Esses

achados indicam que o alendronato nas concentrações estudadas foi citotóxico para

os osteoblastos em cultura.

Esses resultados estão de acordo com o trabalho de Correia, Caldeira e

Marques (2006), que também avaliaram a citotoxicidade do ALN. Avaliando

concentrações de 10-5, 10-6 e 10-7 M os autores demonstraram que aquelas maiores

que 10-5 M foram citotóxicas para os fibroblastos de ligamento periodontal cultivados



com a droga por um período de 8 dias. O efeito dessas mesmas concentrações

também foi avaliado sobre cultura celular de endoteliócitos. Os resultados

mostraram citotoxicidade na concentração de 10-5 M (MOREIRA et al., 2005).

O estudo in vitro utilizando técnicas de cultura de células é importante para a

padronização biológica de materiais dentários, permitindo melhor controle das

condições experimentais. Desde então essas técnicas têm sido empregadas para

estudar o efeito citotóxico dos materiais dentários (SCHMALZ, 1994).

Freshney (2000), relata que os ensaios de cultura de células podem ser

divididos em duas classes: (1) Resposta imediata ou de curto prazo, tal como

alteração na permeabilidade da membrana ou perturbação de uma via metabólica, e

(2), sobrevivência de longo prazo, geralmente medida pela retenção da capacidade

de auto-renovação ou sobrevivência em estado alterado. Testes de longo prazo

geralmente são usados para demonstrar a capacidade metabólica ou proliferativa

das células após influência tóxica, cujo objetivo é medir a sobrevivência, uma vez

que essa implica na retenção da capacidade regenerativa da célula.

A Federação Dentaria Internacional (1980), publicou uma normativa nomeada

de “Práticas estandardizadas recomendadas para avaliação biológica dos materiais

dentários”, cuja análise dos materiais devam ser realizadas seguindo-se uma

ordenação segundo níveis biológicos, classificados em testes iniciais, testes

secundários e testes de uso, sendo que a análise da citotoxicidade por meio de

cultura de células constitui um dos testes iniciais.

Os testes de citotoxicidade de materiais odontológicos em cultura celular são

ferramentas fundamentais para se compreender seus comportamentos biológicos,

desde que a limitação do método seja considerada quando da interpretação dos

resultados e que os experimentos desenvolvidos em cultura celular não substituam



aqueles desenvolvidos em animais, mas que possam contribuir para a redução de

seu número (SCHMALZ, 1994).

Alguns estudos avaliaram, em humanos, o ALN na forma de aplicação local

em diferentes concentrações. Reddy e Kumar (2005) utilizaram concentrações de 1

% e Matsura (2003) 15 mg/ml.

Entretanto, acreditamos que mais estudos in vitro e em animais deveriam ser

realizados para melhor estabelecer os efeitos das diferentes concentrações, tempos

e formas de aplicação do ALN para uso local. Os resultados dos estudos in vitro,

avaliando a citotoxicidade do ALN e a divergência observada na metodologia

utilizada nos trabalhos de uso tópico dessas drogas em animais, não permitem

garantir adequada efetividade e segurança para uso desses medicamentos em

humanos.

Dessa forma, para melhorar a efetividade do uso tópico do alendronato,

sugerimos que mais estudos devam ser realizados focando na investigação da dose

mais efetiva, do tempo de duração do tratamento e forma de aplicação do

medicamento.



6 CONCLUSÃO

Dentro das limitações desse estudo podemos concluir que o alendronato de

sódio nas concentrações de 0,5; 1; 5; 10; 20 e 40mg/ml reduziu a atividade

mitocondrial em mais de 50% comparado ao grupo controle, indicando citotoxicidade

aos osteoblastos em cultura celular.
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ANEXO A- Parecer do comitê de ética

UNIVERSIDADEDE SÃO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

PROTOCOLO n° 02/03
PARECER n° 02/03

Com base em parecer de relator, o Comitê de Ética em Pesquisa -

Subcomissão de Bioética de Animais da FODSP, APROVOU o protocolo de pesquisa

"Análise através de cultura de osteoclastos da reabsorção óssea ocorrida na presença

e ausência de alendronato", sob responsabilidadedo Prof. Df. Giuseppe Alexandre

Romito.

Cabeao responsável enviar relatórios referentes ao andamento da pesquisa

após 06 (seis) meses e Ol(um) ano desta data, bem como cópia do trabalho em "cd" ou

"disquete" ao finalizá-Io, conforme legislação vigente.
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ANEXO B

Tabela B.1 - Média (Erro padrão) para o percentual de atividade mitocondrial dos grupos
experimentais, nos diferentes tempos.

0 hora 24 horas 48 horas 72 horas

controle 97,63 (3,11) 98,98 (14,26) 98,85 (10,44) 99,39 (1,84)

0,5mg/ml 14,06 (4,53) 47,29 ( 9,55) 21,96 (4,6) 20,23 (2,42)

1mg/ml 35,96 (6,63) 34,79 (6,44) 35,60 (5,77) 15,17 (2,2)

5mg/ml 9,37 (4,25) 32,42 (6,92) 9,84 (4,07) 7,73 (3,2)

10mg/ml 0 47,97 (20,2) 10,60 (4,68) 7,43 (4,03)

20mg/ml 0 15,87 (7,8) 0 3,57 (2,2)

40mg/ml 0 0 0 0

Tempo
Grupos
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