
 

 

 

 

 

 

 

PRISCILLA MORETHSON 

 

 

 

 

 

MODULAÇÃO DO TRANSPORTE DE PRÓTONS EM OSTEOCLASTOS: 

EFEITOS DA ACIDOSE E DO FLUXO DE FLUIDO EXTRACELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2011 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Fisiologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas da   
Universidade de São Paulo, para obtenção 
do título de Doutor em Ciências. 
 



PRISCILLA MORETHSON 

 

 

 

 

 

MODULAÇÃO DO TRANSPORTE DE PRÓTONS EM OSTEOCLASTOS: 

EFEITOS DA ACIDOSE E DO FLUXO DE FLUIDO EXTRACELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2011 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Fisiologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo, para obtenção do Título de 
Doutor em Ciências.  
 
Área de concentração: Fisiologia Humana 
 
Orientadora: Raif Musa Aziz 
 
Versão original. 



DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 

Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

reprodução não autorizada pelo autor 

 
Morethson, Priscilla. 
    Modulação do transporte de prótons em osteoclastos. Efeitos da 
acidose e do fluxo de fluido extracelular  /  Priscilla Morethson. -- São 
Paulo, 2011. 
 
    Orientador: Raif Musa Aziz. 
 
    Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências 
Biomédicas. Departamento de Fisiologia e Biofísica. Área de 
concentração: Fisiologia Humana. Linha de pesquisa: Fisiologia óssea, 
biologia celular de osteoclastos. 
 
    Versão do título para o inglês: Modulation of proton transport in 
osteoclasts. Effects of acidosis and extracellular fluid flow. 
 
    Descritores: 1. Reabsorção óssea   2. Osteoclastos   3. Secreção de 
H

+
   4. Equilíbrio ácido-base   5. Regulação de pH intracelular  I. Musa-

Aziz, Raif   II. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências 
Biomédicas. Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Humana   III. 
Título. 
 
 

    ICB/SBIB0176/2011 

 



 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Candidato(a): Priscilla Morethson. 

Título da Tese: Modulação do transporte de prótons em osteoclastos. Efeitos da 
 acidose e do fluxo de fluido extracelular. 

Orientador(a): Raif Musa Aziz. 

 A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão 

 pública realizada a ................./................./................., considerou 

 (  ) Aprovado(a)                (  ) Reprovado(a) 

Examinador(a): Nome completo: ...................................................................................... 
 Instituição: ............................................................................................... 

Examinador(a): Nome completo: ...................................................................................... 
 Instituição: ............................................................................................... 

Examinador(a): Nome completo: ...................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Nome completo: ...................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Presidente: Nome completo: ...................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos os interessados em Regulação de pH Intracelular, 

Fisiologia do Tecido Ósseo e Homeostase Ácido-Base. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

        Albert Einstein



RESUMO 

 

Morethson P. Modulação do Transporte de Prótons em Osteoclastos. Efeitos da Acidose 

e do Fluxo de Fluido Extracelular [Tese de Doutorado]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

A acidose metabólica causa perda de mineral ósseo e a estimulação mecânica causa 

remodelamento ósseo adaptativo. A reabsorção óssea que caracteriza essas mudanças 

ósseas depende da acidificação extracelular pela secreção vetorial de H+ pelos 

osteoclastos. A H+-ATPase vacuolar em paralelo com o trocador Cl-/H+ (CLC7) são os 

mecanismos conhecidos envolvidos na reabsorção óssea, entretanto, os osteoclastos 

também expressam canais para H+ dependentes a voltagem. Este trabalho foi realizado 

para avaliar a contribuição dos canais para H+ na função celular visando à compreensão 

de seu relacionamento com a H+-ATPase vacuolar e o CLC7 (1); analisar se o fluxo de 

fluido extracelular modifica a secreção de H+ (2) e avaliar a diferenciação dos 

osteoclastos in vitro sob acidose metabólica devido à redução do HCO3
- (3). 

Osteoclastos de ratos Wistar foram obtidos diretamente dos animais ou foram 

diferenciados in vitro (com M-CSF e RANKL) e semeados sobre vidro, plástico ou 

substratos mineralizados em α-MEM + 10% SFB, em pH 7,4 ou 6,9, e então mantidos 

em incubadora com 5% CO2, a 37 oC. A diferenciação celular foi avaliada pela 

contagem de células TRAP-positivas ou de núcleos marcados por DAPI. A secreção de 

H+ foi avaliada por epifluorescência, utilizando-se BCECF-AM, sensível a pH. Os 

registros do pH intracelular foram feitos na vigência de soluções tamponadas por 

HEPES, na ausência de CO2/HCO3
- (pH 7,4, 300 mOsm/L H2O, a 37 oC), na presença 

ou ausência de perfusão contínua de fluido extracelular a uma velocidade de 5 ml/min. 

Na ausência de perfusão, os osteoclastos exibiram variações cíclicas do pHi 

(acidificação e alcalinização espontâneas), com período de 12 a 45 minutos (n = 35) e 

amplitude de 0,12 a 1,43 unidades de pHi. As oscilações não foram abolidas por 

concanamicina (100 mM) (n = 3), por NPPB (100 µM) (n = 3), na ausência de Na+ 

extracelular (n = 5) ou na ausência de Clˉ extracelular (n = 3). O fluxo de fluido aboliu 

as oscilações e a ausência de Cl- extracelular modificou significativamente seu padrão. 

Na ausência de perfusão, a secreção de H+ após acidificação intracelular induzida foi 

abolida por Zn2+ (100 µM) (n = 5). Além disso, na presença de perfusão, a secreção de 

H+ após acidificação intracelular induzida foi abolida por NPPB (n = 4) e não foi 



abolida por bafilomicina (200 nm) (n = 3). A acidose metabólica não modifica o número 

de osteoclastos diferenciados in vitro, entretanto, o tratamento das culturas com Zn2+
 

causou redução do numero de células mononucleares e aumento relativo do número de 

osteoclastos multinucleados em relação ao controle tanto em pH 7,4 quanto em pH 6,9. 

Nossos dados mostram que a secreção de H+ em osteoclastos ocorre por ClC7 e por 

canais para H+ dependentes de voltagem e não depende da H+ATPase (1), que a 

secreção de H+ é estimulada pela interrupção da perfusão de fluido extracelular (2) e 

que a acidose metabólica não favorece a diferenciação de osteoclastos, mas o Zn2+ tem 

efeito modulador da diferenciação (3). 

 

Palavras-chave: Reabsorção Óssea. Osteoclastos. Secreção de H+. Equilíbrio Ácido-
Base. Regulação de pH Intracelular. 

 

 



ABSTRACT 

 

Morethson P. Modulation of Proton Transport in Osteoclasts. Effects of Acidosis and 

Extracellular Fluid Flow [PhD Thesis]. Sao Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo; 2011.  

 

 

 

Metabolic acidosis can cause a loss of bone mineral and the mechanic stimulation can 

cause adaptative bone remodeling. The bone resorption characteristic of these bone 

changes aforementioned depends on the extracellular acidification by osteoclast-

mediated proton secretion. The H+ secretion by vacuolar H+-ATPase together with Cl- 

secretion through a Cl-/H+ exchanger (CLC7) are the known mechanisms involved in 

the bone resorption; however, osteoclasts also express voltage-gated proton channels. 

The proposed aims of these work were to evaluate the contribution of proton channels 

in the osteoclast function for better understanding its relation with vacuolar H+-ATPase 

and CLC7 (1); to analyze whether the flow of extracellular fluid modifies the H+ 

secretion or not (2); and to analyse the osteoclast differentiation in vitro under metabolic 

acidosis due to HCO3
- reduction (3). Osteoclasts were freshly isolated or generated from 

bone marrow precursor cells (using M-CSF and RANK- L) from of Wistar rats. The 

cells were placed on glass coverslips, plastic coverslips, or on mineralized substrate in 

α-MEM + 10% FBS, pH 7.4 or 6.9, and then maintained in a 5% CO2 incubator at 

37 oC. The differentiation was analyzed by counting of TRAP-stained cells or DAPI-

stained nuclei. The H+ secretion was analysed by epifluorescence, using the pH-

sensitive dye BCECF-AM. The intracellular pH record was done using a standard 

HEPES-buffered solution free of CO2/HCO3
- (pH 7.4, 300 mOsm/L H2O, at 37 oC), 

with or without continuous perfusion of extracellular fluid at a rate of 5 ml/min. In the 

absence of perfusion, the osteoclasts exhibit cyclic pHi variations (spontaneous 

acidification and alkalinization), with a period of 12 to 45 minutes (n = 35) and 

amplitudedifference between maximal and minimal pHiof 0.12 to 1.43 units pHi. 

These oscillations were not abolished in the presence of concanamycin (100 mM) 

(n = 3), NPPB (100 µM) (n = 3), in the absence of Na+ (n = 5) or in the absence of Cl- 

(n = 3) in the extracellular solution. The fluid flow itself abolished the pH oscillations 



and the absence of extracellular Cl- modifies significantly these patterns. In the absence 

of perfusion, the H+ secretion after induced intracellular acidification was abolished by 

Zn2+ (100 µM) (n = 5). In addition, in the presence of perfusion, the H+ secretion after 

induced intracellular acidification was abolished by NPPB (n = 4) and was not 

abolished by bafilomycin (200 nm) (n = 3).  Metabolic acidosis does not modify the 

number of osteoclasts differentiated in vitro, however, when the cell culture was treated 

with Zn2+, there was a significant reduction in the number of mononuclear cells and a 

relative increase in the number of multinucleated osteoclasts compared to control, both 

in pH 7.4 and pH 6.9 medium. Our data show that the proton secretion in osteoclasts 

depends on CLC7 and voltage-gated proton channels and does not depend on H+ATPase 

activity (1), the proton secretion is stimulated with the interruption of extracellular fluid 

flow (2), metabolic acidosis does not improve the osteoclast differentiation but Zn2+ has 

a modulatory effect (3). 

 

Key words: Bone Resorption. Osteoclasts. H+ Secretion. Acid-base Homeostasis. 
Intracellular pH Regulation. 
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Além das conexões existentes entre osteócitos, estes também se comunicam com 

outros tipos celulares, como os osteoblastos e as células de revestimento nas superfícies 

ósseas, e com a medula óssea. Assim, todas as células presentes no osso são extensivamente 

interconectadas pelos processos celulares dos osteócitos, formando uma rede celular de 

conexão (CCN - do inglês “connected cellular network”) (Bonewald, 2008).  

Apesar da aparência sólida, o tecido ósseo é continuamente remodelado para promover 

crescimento ou permitir que o tecido se reestruture em resposta a estímulos mecânicos e 

hormonais. Frente às solicitações mecânicas, o osso sofre modificações, o que constitui 

importante característica adaptativa óssea. Acredita-se que a recepção do estímulo mecânico 

ocorra no osteócito e que a rede CCN transduza o sinal, ou seja, transforme o sinal mecânico 

em sinal de outra natureza (por exemplo, sinal químico), e o transmita para os osteoblastos 

nas superfícies ósseas. Os osteoblastos então iniciam a formação de osso e regulam 

indiretamente a reabsorção óssea pelos osteoclastos, orquestrando assim o remodelamento 

ósseo (Cowin, 2007). Os efeitos diretos dos estímulos mecânicos sobre a função dos 

osteoclastos não são conhecidos. 

 

 

1.2 CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DA MATRIZ MINERALIZADA E MODIFICAÇÕES ÓSSEAS INDUZIDAS 

PELA ACIDOSE 

 

 

Os ossos constituem importante reservatório mineral, contendo 99% do cálcio (Ca2+), 

35% do sódio (Na+), 80% do carbonato (CO3
2-), 80% do citrato (C6H5O7

3-)  e 60% do 

magnésio (Mg2+) do organismo (Green e Kleeman, 1991). Adicionalmente, 80% do CO2 

(dióxido de carbono) do organismo está presente nos ossos, sob a forma de CO3
2-, HCO3

- 

(bicarbonato) e CO2 (Pasquale et al., 1980).  

O mineral ósseo é um cristal altamente análogo à hidroxiapatita de ocorrência natural, 

cuja fórmula química é Ca10(PO4)6(OH)2, com estrutura nanocristalina, organizada num 

padrão tridimesional hexagonal-dipiramidal (Figura 3).  

Frequentemente, no lugar de Ca2+, PO4
3-

 (fosfato) e OH- (hidroxila), outros átomos, 

moléculas ou íons podem constituir o mineral ósseo, como CO3
2-, flúor, magnésio e fosfato 

ácido (HPO4
2-), constituindo, desse modo, estruturas moleculares diversas, como “brushite” 

(CaHPO4), possivelmente precursora da apatita, a hidroxiapatita carbonatada e a flúor-

hidroxiapatita (Robey, Boske, 2008).  Segundo Green e Kleeman (1991), chumbo, manganês, 
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Entretanto, apesar de haver efeito direto da acidose metabólica sobre a função das 

células ósseas, é interessante saber que o pH modifica a constante de equilíbrio do complexo 

albumina-cálcio, de modo que na acidose reduz-se a ligação, e na alcalose esta é favorecida 

(Favus, Goltzman, 2008). Portanto, os níveis de cálcio plasmático podem variar com a 

modificação da concentração de proteínas plasmáticas e com modificações do pH extracelular 

de maneira independente de células e da dissolução do mineral ósseo. 

Para elucidar a relação existente entre o tamponamento de H+ extracelular e a 

integridade óssea, é interessante mencionar a colocação de Green e Kleeman, em um artigo de 

revisão editorial publicado em 1991: 

 

 

The linkage between bone and the body acid-base status can be described as both a 
blessing and a curse. While bone performs this buffering process in the defense 
against major systemic acid-base perturbations, it is the very same process of 
buffering which will ultimately lead to dissolution of the bone mineral.  

 
 
 

 

1.3 FLUIDO EXTRACELULAR ÓSSEO  

 

 

O espaço vascular somado ao compartimento extravascular (o espaço entre os vasos 

sanguíneos e as células de revestimento) compreendem o Fluido Extracelular Sistêmico (FE), 

o qual banha um dos lados da camada de células de revestimento. Do lado ósseo da camada 

das células de revestimento (lado antissistêmico), as células de revestimento e osteoblastos 

estão em íntimo contato com os osteócitos por meio dos prolongamentos citoplasmáticos no 

interior dos canalículos. O fluido que flui no pequeno espaço entre os prolongamentos 

celulares dos osteócitos e a parede dos canalículos e nas lacunas dos osteócitos, somado ao 

fluido adsorvido ao mineral ósseo e às proteínas da matriz, constituem uma subdivisão do 

fluido extracelular denominada Fluido Extracelular Ósseo (FEO) (Figura 9). 
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com falhas na formação (Grigoriadis  et al., 1994; Tondravi  et al., 1997; Zaidi et al., 2003). 

 

 

1.4.2 Biologia Celular do Osteoclasto  Secreção de Ácido 

 

 

  A secreção de H+ pelo osteoclasto através da membrana pregueada promove a 

acidificação da superfície óssea no volume delimitado pelo anel de actina e desempenha papel 

fundamental na reabsorção óssea (Baron et al., 1985; Silver et al., 1988; Francis et al., 2002).  

A primeira demonstração da existência de uma zona ácida adjacente aos osteoclastos 

foi realizada por Baron et al. (1985), utilizando laranja de acridina, substância fluorescente 

indicadorade modificações de pH intracelular. Adicionalmente, foi demonstrado, por meio de 

microeletrodos sensíveis a variações de pH, que osteoclastos aderentes podem reduzir o pH na 

zona de contato com o frasco de cultura a um valor de pH 3,0 ou menos em apenas poucos 

minutos. Valores mais altos de pH foram observados quando as medidas foram realizadas in 

situ em osteoclastos aderidos a fragmentos de osso osteoporótico, em que o valor médio foi de 

6,01  (Silver et al., 1988). 

Medidas com microeletrodos contendo resina neutra de troca iônica sensível a H+ ou 

Ca2+ indicaram ainda que os valores mais baixos de pH na lacuna de reabsorção tendem a 

coincidir com as concentrações mais altas de Ca2+, que variaram de 17 a 40 mM. Esse dado 

sugere que à medida que o pH é reduzido pelo acúmulo de prótons (H+), os íons Ca2+ são 

liberados dos cristais de hidroxiapatita. Hoje se sabe que, para descalcificar o tecido ósseo e 

degradar a matriz orgânica, o osteoclasto precisa secretar de 1 a 2 H+ para cada Ca2+ 

transferido para o meio interno (Francis et al., 2002).  

Medidas do pH pericelular sob osteoclastos em cultura mostram que a região ácida  

não se inicia na extremidade da região de adesão, mas a aproximadamente 10 µm da borda 

extrema visível da membrana pregueada, onde há formação de um selo entre o ambiente geral 

e a superfície a ser reabsorvida. Assim, condições especiais são mantidas no microambiente 

delimitado pela região de adesão (Silver et al., 1988).  Estudos de microscopia eletrônica de 

varredura confirmam esse achado, uma vez que demonstraram a existência de uma cavidade 

no osso formada unicamente na área aposta à membrana pregueada (Silver et al., 1988).  

Além de ser importante para a dissolução mineral, a secreção ácida estabelece, na 

lacuna de reabsorção, o pH adequado para a atividade de enzimas que degradam a matriz 

orgânica. As enzimas colagenolíticas como a catepsina K (principal hidrolase ácida secretada 
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na interface osso-osteoclasto) (Garnero et al., 1998) e outras proteases, secretadas pelo 

osteoclasto, têm maior atividade em pH ácido.  

 

 

1.4.3 Proteínas Transportadoras de H+ no Osteoclasto 

 

 

Boa parte da informação disponível na literatura acerca das proteínas que fazem 

transporte de H+ no osteoclasto resulta de estudos de recuperação do pHi após carga ácida 

intracelular (Teti et al., 1989; Zaidi et al., 2003; Khadeer et al., 2003; Bouyer et al., 2007). 

Grano et al. (1994) demonstraram que, em "osteoclast-like cells", a inibição do 

trocador Na+/H+ não eliminou completamente a capacidade de regulação do pHi dessas 

células.  Blair et al. (1991), em estudos de acidificação de vesículas (“inside-out”) derivadas 

de membrana pregueada de osteoclastos de aves, demonstraram que o transporte iônico 

responsável pela acidificação da interface célula-osso não é dependente de Na+ ou K+, de 

modo que a substituição total do Na+ ou a imposição de grandes gradientes de Na+ ou K+ não 

afetaram significativamente o transporte de prótons nas vesículas.  

Com relação à H+/K+-ATPase, os dados apresentados na literatura são controversos. 

Enquanto alguns autores sugerem que o transportador não está presente na membrana do 

osteoclasto (Nordström et al., 1995; Vaananen et al., 1990), outros apontam a H+/K+-ATPase 

como um mecanismo efetivo na regulação do pHi e na acidificação da lacuna de reabsorção 

(Mizunashi et al., 1993). Para averiguar a participação da H+/K+-ATPase, do tipo gástrico, na 

acidificação vesicular, Blair et al. (1991) empregaram ortovanadato de sódio (1 mM), inibidor 

do transportador, e não observaram redução da acidificação. 

   A H+-ATPase, ou bomba de H+, é o mecanismo reconhecido como efetor da secreção 

vetorial de prótons na lacuna de reabsorção (Nordström et al., 1995). Reconhece-se também a 

importância do transporte paralelo de cloreto (Cl-) por meio de canais, especialmente do tipo 

CLC7 (Kelly et al., 1994). Portanto, o paradigma vigente acerca do mecanismo de reabsorção 

óssea fundamenta-se na atividade conjunta da H+-ATPase vacuolar e dos canais para cloreto 

CLC7 (Figura 15).  

  Com relação ao transporte de base, há evidência de que o trocador Cl-/HCO3
- é 

responsável por parte do mecanismo de homeostase do pH intracelular (pHi) de osteoclastos 

de aves, corrigindo a alcalinização ocasionada pela secreção de ácido (Teti et al., 1989). 
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subunidade c e bloqueia o fluxo de H+. A inibição da H+-ATPase por bafilomicina A1, assim 

como a inibição da anidrase carbônica, inibe a reabsorção de tecido mineralizado in vitro 

(Sahara et al., 2003). 

Há indícios de que a isoforma de V-ATPase presente na membrana pregueada do 

osteoclasto seja diferente daquela presente na membrana de organelas intracelulares, tais 

como lisossomos, do mesmo tipo celular (Li et al., 1999). Adicionalmente, a proteína 

expressa subunidades diferentes das expressas em rim e fígado (Breton, Brown, 2007), o que 

indica que a V-ATPase na membrana pregueada do osteoclasto é uma proteína 

estruturalmente e funcionalmente única. A H+-ATPase vacuolar do osteoclasto apresenta 

perfil farmacológico peculiar, uma vez que pode ser inibida por vanadato, um inibidor 

clássico de P-ATPases, quando em altas concentrações (Chatterjee et al., 1992 apud Francis et 

al., 2002).  

Estudos funcionais em cultura celular confirmam a importância da H+-ATPase na 

reabsorção óssea e da presença das anidrases carbônicas (ACs), enzimas que catalisam a  

hidratação e desidratação do CO2, de acordo com a reação: 

 

CO2 + H2O  H2CO3   HCO3
- + H+ 

 

 O H+ gerado nesta reação é transportado pela H+-ATPase (Lehenkari et al., 1998).  

A extrusão de prótons dependente da H+-ATPase é regulada por diversos mecanismos, 

os quais incluem: 1) controle da expressão de subunidades em células especializadas; 2) 

direcionamento de vesículas intracelulares contendo H+-ATPase para a membrana plasmática 

e reciclagem dessas vesículas entre a membrana e o citosol; 3) dissociação reversível dos 

domínios V0 e V1; e 4) modulação da razão entre a hidrólise de ATP e o bombeamento de 

prótons (Breton, Brown, 2007).  

A reciclagem da V-ATPase é regulada pelo citoesqueleto. Constituído por dinâmicos 

filamentos de actina e miosina, o citoesqueleto pode regular a distribuição subcelular de 

vesículas que contém H+-ATPase e a inserção da proteína na membrana plasmática. Algumas 

subunidades da V-ATPase podem interagir diretamente ou indiretamente com o citoesqueleto 

de actina (Breton, Brown, 2007). Lee et al. (1999) demonstraram a interação direta da V-

ATPase com a actina e observaram que tal interação varia de acordo com o estado de 

atividade do osteoclasto. Propuseram que a V-ATPase, ligada a filamentos de actina, é 

transportada em direção à membrana pregueada pela contração do complexo actina-miosina 

II, e depois é desligada da actina para a formação da membrana pregueada.  
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Posteriormente, Chen et al. (2004) demonstraram a ligação da V-ATPase à F-actina e 

não à G-actina, e observaram que o aumento da interação da V-ATPase com a actina coincide 

com a internalização da bomba de prótons e a perda da atividade reabsortiva dos osteoclastos, 

sendo decorrente da inibição da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3-K). A regulação do 

citoesqueleto de osteoclastos dependente de polifosfoinositídeos também foi demonstrada por 

Biswas et al. (2004). Fosfoinositídeos, especialmente fosfatidilinositol 4,5 bifosfato (PIP2), 

regulam diversas proteínas de ligação à actina, incluindo-se gelsolina, profilina, -actinina e 

vinculina, para promover a polimerização da actina. A gelsolina controla a montagem e 

desmontagem da actina, e, além de se ligar à actina, essa proteína também se associa à PI3-K 

e a polifosfoinositídeos. A ligação de PIP2 à gelsolina causa a liberação da gelsolina da 

extremidade do filamento de actina, promovendo um local para a rápida adição de 

monômeros. Adicionalmente, em células do epidídimo, demonstrou-se que a manutenção do 

citoesqueleto de actina em um estado despolimerizado pela gelsolina facilita o acúmulo apical 

de V-ATPase dependente de Ca2+ (Beaulieau et al., 2005). 

 

 

1.4.3.2 Canais para cloreto  

 

 

Evidências da importância dos canais para cloreto na reabsorção óssea surgiram em 

1991, quando Blair et al. demonstraram em vesículas derivadas de membrana pregueada de 

osteoclastos de aves que a acidificação dada pela H+-ATPase depende de uma condutância a 

ânion, e se relaciona de modo não-linear com a concentração externa de Cl-. Atualmente, tal 

importância está ilustrada pela osteopetrose em decorrência da perda dos canais CLC7 

(Figura 17) (Kornak et al., 2001). 
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A interdependência da secreção ácida e de cloreto na reabsorção óssea foi destacada 

por Kelly et al., em 1994. Esses autores apontaram que os canais para Cl- participariam da 

dissipação da diferença de potencial transmembrânico que resulta do transporte eletrogênico 

de prótons durante a reabsorção óssea. No entanto, pode haver outros mecanismos 

regulatórios, como um papel direto específico do Cl- na estimulação da atividade da 

H+ATPase, como apontado por Hilden et al. (1988) apud Carraro-Lacroix et al. (2009). De 

acordo com esses autores, o papel dos canais para Cl- na função da H+-ATPase não é somente 

explicado por estabelecimento ou dissipação de uma diferença de potencial através das 

membranas celulares. 

 

 

1.4.3.3 Canais para H+ dependentes de voltagem 

   

 

  Bouyer et al. (2007), em estudos de recuperação do pH intracelular (pHi) de 

osteoclastos na ausência do tampão CO2/HCO3
-, concluíram que a secreção de H+ após carga 

ácida intracelular é mediada quase exclusivamente pelo trocador Na+/H+, pela H+-ATPase e 

por uma condutância a H+; entretanto, Nordström et al. (1995) afirmam que a condutância a 

H+ é o principal mecanismo independente de Na+ que regula o pHi após carga ácida 

intracelular, em detrimento da H+-ATPase, à qual os autores atribuem mínima participação.  

  Os canais para prótons destacam-se por sua surpreendentemente alta taxa de extrusão 

de H+, aproximadamente 100 vezes maior que a de bombas e trocadores, e acredita-se serem 

responsáveis por compensações rápidas do desbalanço de pH através da membrana plasmática 

(Mori et al., 2003). São perfeitamente seletivos a prótons (>106 vezes mais permeáveis a H+ 

que a outros íons), operam preferencialmente com a despolarização da membrana, são 

fortemente retificadores para fora e apresentam dependência de temperatura na condutância e 

na cinética do “gating”. São inibidos por Zn2+, Cd2+ e outros cátions metálicos polivalentes, 

mas são resistentes ao bloqueio por íons orgânicos (DeCoursey, 2003). 

  Os canais para prótons dependentes de voltagem são entidades “ion channel-like” 

caracterizados por propriedades que os distinguem de outros canais iônicos e de 

transportadores de prótons e foram descritos pela primeira vez como entidades distintas de 

outras vias de transferência de prótons por Thomas e Meech, em 1982 (DeCoursey, 2003). 

Um esquema da topologia do canal está representado na Figura 18.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

Tendo sido considerados os dados da literatura acerca dos efeitos da acidose 

metabólica sobre a integridade do tecido ósseo, este trabalho teve por objetivo investigar se a 

acidose metabólica (redução da concentração de HCO3
 extracelular) modifica a diferenciação 

de células precursoras em osteoclastos (1). Adicionalmente, tendo sido consideradas as 

informações acerca do fluido extracelular ósseo, este trabalho teve por objetivo avaliar se as 

modificações no fluxo de fluido extracelular modificam a secreção de prótons e a regulação 

do pHi de osteoclastos na ausência de HCO3
 (2), bem como a participação das proteínas 

H+ATPase, CLC7 e canais para prótons dependentes de voltagem (3) nos processos (1 e 2) 

citados acima. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 ISOLAMENTO E CULTIVO DE OSTEOCLASTOS DIFERENCIADOS IN VIVO 

 

 

Osteoclastos maduros, seus precursores, outras células ósseas e da medula óssea foram 

removidos, sob condições assépticas, de ossos longos de ratos Wistar de dois a seis dias de 

idade, de ambos os sexos. Os animais foram anestesiados com anestésico dissociativo, 

Tiletamina + Zolazepam, 50 mg/kg de peso do animal, por via intramuscular, nos músculos 

posteriores da coxa. Os ossos longos foram removidos por cortes nas regiões das epífises, 

mantendo-se apenas as diáfises e, após a remoção dos tecidos moles por fricção em papel e/ou 

raspagem, foram transferidos para tubos estéreis contendo meio de cultura -MEM 

(“Modified Eagles's Médium”, Gibco)  gelado. Os tubos contendo os ossos foram mantidos 

em caixas de isopor com gelo até o final da cirurgia, ou seja, até a remoção de todos os ossos 

longos, e durante o transporte para a câmara de fluxo laminar de ar. Após a remoção dos ossos 

longos, os animais foram sacrificados com cloreto de potássio (KCl 3 M) por injeção 

intracardíaca. Na câmara de fluxo laminar, os ossos foram lavados com meio de cultura e 

transferidos para placas de Petri apoiadas sobre bolsas de gelo recicláveis. Os ossos foram 

então fragmentados com lâmina de bisturi e tesoura delicada, até que ficassem em fragmentos 

suficientemente pequenos a ponto de não mais poderem ser cortados por esses instrumentos. 

Os fragmentos foram então agitados por pipetagem para o desprendimento das células. Após 

30 segundos para a sedimentação dos fragmentos, foi colhido o sobrenadante contendo as 

células. O sobrenadante foi então centrifugado a 1.000 g, durante 3 minutos. As células 

compactadas no fundo do tubo pela centrifugação foram ressuspensas em meio de cultura -

MEM, contendo, por litro, 20 UI de penicilina G, 20 g de estreptomicina e 0,05 g de 

anfotericina B, além de 10% de soro fetal bovino e 20 mM de HEPES (ácido N-2-

hidroxietilpiperazina-N'-2-etanossulfônico). As culturas foram contadas em câmara de 

Neubauer utilizando corante vital “tripan blue” e semeadas à densidade de 5 × 106  células/ml 

sobre lamínulas de vidro tratadas com poli-l-lisina ou plástico e mantidas em ambiente com 

5% CO2 a 37 C (pH 7,4; osmolalidade 300 mOsm/kg de H2O), em uma incubadora de CO2 

(Lab-Line Instruments, Melrose Park, IL) por pelo menos duas horas antes dos experimentos. 
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3.2 DIFERENCIAÇÃO DE OSTEOCLASTOS IN VITRO  

 

 

Os osteoclastos foram gerados pelo método de diferenciação descrito por Arnett et al. 

(2003). Foram isolados os ossos longos de ratos Wistar de 6 a 8 semanas de ambos os sexos, 

anestesiados com anestésico dissociativo, Tiletamina + Zolazepam, 50 mg/kg de peso do 

animal, por via intramuscular, nos músculos posteriores da coxa. As epífises foram 

removidas, e as medulas ósseas foram coletadas por injeção de PBS (“phosphate buffered 

saline”) estéril na cavidade medular com auxílio de agulha tamanho 25. As medulas foram 

lavadas com PBS estéril e centrifugadas a 1.000 g. As células foram ressuspensas em 2 ml de 

MEM (Gibco) contendo 10-7 M prostaglandina E2 (PGE2) (Sigma-Aldrich), 100 ng/ml M-

CSF (RD) (pH 7,4; osmolalidade 300 mOsm/kg de H2O) contadas em câmara de Neubauer 

utilizando corante vital “tripan blue” e semeadas sobre plástico à densidade de 5 × 106  

células/ml. Após incubação por 24 horas a 37 C/5% CO2, as células não-aderentes foram 

coletadas, centrifugadas e ressuspensas a 4 × 105 células/ml em MEM, contendo 

prostaglandina E2 (PGE2) (Sigma-Aldrich) (10-7 M), M-CSF (100 ng/ml) (RD) e RANKL  

(RD) (10 ng/ml) (pH 7,4 ou pH 6,9; osmolalidade 300 mOsm/kg de H2O)  e semeadas sobre 

plástico, dentina, osso ou sobre placas de poliestireno contendo fosfato de cálcio inorgânico 

(Osteo Assay Surface, Corning®) e mantidas a 37 C e 5% CO2 por até 7 dias. O meio de 

cultura foi substituído a cada 3 ou 4 dias. Os pHe 7,4 e 6,9 foram ajustados por diferentes 

concentrações de HCO3
 no meio de cultura, segundo a equação de Henderson-Hasselbalch 

para o tampão CO2/HCO3
. 

 

 

3.3 PREPARO E TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES DE CULTIVO 

 

 

3.3.1   Lamínulas de vidro e plástico 

 

 

As lamínulas de vidro foram esterilizadas por irradiação com luz ultravioleta, 

distribuídas em placas e banhadas com solução estéril de poli-l-lisina a 0,1%. As placas 

fechadas foram transferidas para plataforma oscilante em leve agitação, onde permaneceram 
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por 30 minutos. Após esse procedimento, a poli-l-lisina foi recuperada e armazenada para 

posterior reutilização e as placas foram lavadas com água bidestilada estéril, que foi 

posteriormente aspirada. As placas permaneceram abertas no fluxo laminar para evaporação 

da água remanescente e secagem completa das lamínulas. 

As lamínulas de plástico foram distribuídas em placas, lavadas com água bidestilada 

estéril e esterilizadas por irradiação com luz ultravioleta. 

 

 

3.3.2 Discos de osso e dentina 

 

 

Um fragmento de fêmur bovino fresco foi coletado num açougue, os tecidos moles 

aderidos (periósteo, músculo e tendões) foram removidos por raspagem após imersão em água 

destilada por 30 minutos. A imersão e a raspagem foram repetidas até a completa remoção 

dos tecidos moles. A seguir, o fragmento de fêmur bovino foi imerso em peróxido de 

hidrogênio (H2O2) por duas horas, lavado com água destilada por várias vezes e congelado em 

-20 C. Esse protocolo de higienização foi obtido no Centro de Tecnologia das Radiações do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), responsável pela radioesterilização de 

tecidos biológicos para banco de tecidos, especialmente o Banco de Tecidos do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Após a higienização do osso como descrito 

acima, o fêmur foi cortado transversalmente em fatias de 1 mm de espessura, de modo que 

foram obtidos discos constituídos por osso cortical, já que a cavidade medular fora perdida na 

higienização e descontaminação. Os cortes do fêmur foram feitos em equipamento 

especialmente destinado a essa finalidade, no Laboratório de Tecidos Mineralizados do Setor 

de Microscopia e Ultraestrutura do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP. Após os cortes de 1 mm de espessura, discos menores de osso cortical de 

5 mm de diâmetro foram feitos com brocas destinadas especialmente ao preparo do tecido 

ósseo para receber implantes odontológicos osseointegráveis. Os discos foram confeccionados 

com o acoplamento das brocas a equipamento odontológico em baixa rotação. Os discos 

foram lavados três vezes com Tween 20, a 0,05 %, diluído em água bidestilada. O tamanho 

dos discos (5 mm) e sua rigidez permitiram seu uso em placas de cultivo com 96 poços. 

Os discos de dentina, provenientes de marfim, gentilmente cedidos pelo Dr. Timothy 

Arnett (Professor of Mineralised Tissue Biology, University College of London, UK), foram 
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esterilizados por imersão em etanol a 70%, secos ao ar e lavados com PBS estéril, segundo 

protocolo fornecido pelo Dr. Arnett. 

Antes de os discos de osso ou dentina serem semeados com a suspensão celular, foram 

umidificados com meio de cultura e mantidos na incubadora a 37 C e 5% CO2 por 30 

minutos. 

 

 

3.4 DROGAS INIBIDORAS DOS TRANSPORTADORES DE PRÓTONS 

 

 

  Bafilomicina A1 (Tocris), inibidor da H+ ATPase, foi diluída em DMSO 

(dimetilsulfóxido)  (Sigma-Aldrich) à concentração de 30 µM e  utilizada nos 

experimentos à concentração final de 200 nM  (Nordström et al., 1995). NPPB [ácido 5-

Nitro-2-(3-fenilpropilamino) benzóico] (Tocris), inibidor de canais para cloreto, foi 

diluído em DMSO (Sigma-Aldrich) à concentração de 80 mM e utilizado à concentração 

final de 100 µM (Okamoto et al., 2004). ZnCl2 (Sigma-Aldrich), inibidor dos canais para 

prótons dependentes de voltagem, foi diluído em meio de cultura -MEM à concentração 

de 100 mM e utilizado à concentração final de 100 µM (Nordström et al., 1995). A 

concanamicina (Sigma-Alrich) foi utilizada à concentração de 100 mM. 

 

 

3.5 IDENTIFICAÇÃO DOS OSTEOCLASTOS DIFERENCIADOS IN VIVO 

 

 

3.5.1 Morfológica 

 

 

Para os experimentos de pHi, os osteoclastos foram escolhidos com base em sua 

morfologia, utilizando-se sistema óptico de contraste de fase em aumento de 20 X 

(microscópio Olympus IX70), já que são células com a característica peculiar de possuir 

vários núcleos.  
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3.5.2 Imunofuorescência para o receptor de calcitonina (CTR) 

 

 

Com o objetivo de determinar a eficácia da identificação morfológica, após alguns 

experimentos, foram realizadas análises por imunofluorescência com anticorpo específico 

contra o receptor de calcitonina (Abcam®), proteína de membrana de osteoclastos que não 

está presente em outras células multinucleadas, tais como macrófagos (Arnett, Henderson, 

1998).   

As células foram retiradas do meio de cultura e lavadas brevemente em PBS. As 

amostras foram então fixadas por acetona por 1-10 minutos e posteriormente lavadas duas 

vezes em PBS gelado. Posteriormente, foram incubadas em PBS com 1% de albumina bovina 

e 2% de gelatina por 30 minutos para bloqueio de ligações inespecíficas, e incubadas com o 

anticorpo policlonal de coelho para o receptor de calcitonina (diluído a 1:2.000) em PBS 

contendo 1% de albumina bovina por 15 horas em ambiente umidificado, a 4C.  Após esse 

período, as células foram lavadas três vezes em PBS, por 5 minutos em cada lavagem e 

incubadas com o anticorpo secundário de cabra conjugado com FITC (isotiocianato de 

fluoresceína) (Abcam®) diluído a 1:2.000  em PBS contendo 1% de albumina bovina por 1 

hora, no escuro. As células foram então lavadas três vezes em PBS, por 5 minutos em cada 

lavagem, e analisadas por microscopia confocal (Zeiss LSM510). A excitação das amostras 

foi feita por laser de argônio, com comprimento de onda de 488 nm. 

 

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS OSTEOCLASTOS DIFERENCIADOS IN VITRO 

 

 

3.6.1 Citoquímica para fosfatase ácida resistente a tartarato (TRAP)  

 

 

Os osteoclastos diferenciados in vitro foram identificados por citoquímica para a 

TRAP, utilizando-se kit da Sigma-Aldrich. O procedimento da Sigma-Aldrich para 

demonstrar a presença da enzima utiliza ácido fosfórico naftol AS-BI fosfato e granada 

permanente GBC diazotada em estado fresco, que se acopla rapidamente em pH ácido, 

formando depósitos de coloração altamente insolúveis. As células são então tratadas com 

solução contendo L(+)-tartarato. O naftol AS-BI, libertado pela hidrólise enzimática, acopla-
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lâmpada HBO, com filtro para 360 nm. As amostras foram fotografadas e os núcleos 

quantificados com auxílio do software Image ProPlus. 

 

3.6.3 Imunolocalização dos canais para H+ dependentes de voltagem 

 
 
As células foram retiradas do meio de cultura e lavadas brevemente em PBS. As 

amostras foram então fixadas por acetona por 1-10 minutos e posteriormente lavadas duas 

vezes em PBS gelado. Posteriormente, foram incubadas PBS com 1% de albumina bovina e 

2% de gelatina por 30 minutos para bloqueio de ligações inespecíficas, e incubadas com o 

anticorpo policlonal de coelho para o canal para prótons dependentes de voltagem (Abcam®) 

diluído a 1:100, em PBS contendo 1% de albumina bovina por 15 horas em ambiente 

umidificado, a 4C.  Após esse período, as células foram lavadas três vezes em PBS, por 5 

minutos em cada lavagem e incubadas com o anticorpo secundário de cabra conjugado com 

FITC diluído a 1:2.000  em PBS contendo 1% de albumina bovina por 1 hora, no escuro. As 

células foram então lavadas três vezes em PBS, por 5 minutos em cada lavagem, e analisadas 

por microscopia confocal. A excitação das amostras foi feita por laser de argônio, com 

comprimento de onda de 488 nm. 

 
 

3.6.4 Ensaio de reabsorção  

 

 

Osteoclastos diferenciados in vitro são considerados funcionais quando possuem 

capacidade de reabsorver substratos mineralizados. Com o objetivo de verificar a formação de 

escavações nos discos de osso ou dentina em que os osteoclastos foram diferenciados, as 

células foram removidas dos discos por sonicação por 10 minutos em solução de 0,2 M 

NH4OH (hidróxio de amônio). Os discos foram então corados em solução de 0,1% de azul de 

toluidina em 1% de borato de sódio por 2 minutos, secos ao ar e analisados em microscópio 

óptico em aumento de 20 X, segundo descrito por Hoebertz e Arnett (2003). 

 
 
 

  



39 
 

3.6.5 Eletroforese de proteínas, detecção de CLC7 e do canal para H+ dependente de 
voltagem por anticorpos 

 
 
Proteínas extraídas de células aderentes no sexto dia de diferenciação na presença de 

RANKL foram coletadas para verificação da expressão das proteínas CLC7 e dos canais para 

prótons dependentes de voltagem. As proteínas foram aplicadas em gel de poliacrilamida a 

10% contendo SDS (detergente aniônico dodecil sulfato de sódio), em paralelo com um 

marcador de peso molecular. A eletroforese foi efetuada em cuba de eletroforese (HOEFE SE 

600) a 14  mA por 15 horas. Após a eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS, as proteínas 

contidas no gel foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose previamente tratada 

com metanol 100% durante 1 minuto. Para a transferência, foi utilizado um sistema “tipo 

sanduíche”, submerso em tampão de transferência. A transferência foi efetuada em cuba de 

transferência (HOEFE TE 62) a 500 mA por 1 hora a 4 °C. Após a transferência, as posições 

correspondentes aos padrões de peso molecular foram marcadas para posterior identificação 

do peso molecular das proteínas estudadas. A membrana contendo as proteínas transferidas 

foi incubada em uma solução de bloqueio por 1-2 horas para impedir ligações inespecíficas de 

anticorpos. Em seguida, as membranas foram incubadas por 12 horas a 4 °C com os 

anticorpos anti-CLC7 (1:1.000) ou anti-HVCN1 (canal para próton) (1:300). As membranas 

foram então incubadas por 1 hora com o anticorpo secundário de cabra conjugado com HRP 

(horseradish peroxidase) (Abcam®) (1:2.000). Os anticorpos ligados foram detectados com 

“ECL-enhanced chemiluminescence” kit (Amersham Biosciences) por 2 minutos a 

temperatura ambiente. Em seguida, as membranas foram expostas a um filme X-OMAT 

hyperfilm (Kodak) por 5 minutos e então reveladas manualmente com a utilização de 

revelador e fixador para filmes de raio X. 

 

 

3.7  MEDIDAS DE PHI POR FLUORESCÊNCIA DE BCECF 

 

 

As medidas de pHi foram  realizadas nos osteoclastos cultivados sobre lamínulas de 

vidro tratadas com poli-lisina ou sobre plástico, por meio de microscopia de fluorescência 

(microscópio Olympus IX70, aumento 20 X), utilizando-se a sonda intracelular fluorescente 
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3.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

  As análises estatísticas empregadas foram os testes de Mann Whitney, Spearman e 

Pearson, de acordo com o tipo da variável e o número de experimentos realizados. Para cada 

resultado apresentado como média ± erro padrão, foram também indicados o valor de p, o 

número de experimentos e o teste estatístico utilizado. Também foram realizadas análises 

qualitativas, segundo critérios subjetivos, e cujos resultados se apresentam como texto 

descritivo. 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 
 

5.1 SECREÇÃO DE H+
  

 

 

Uma característica marcante observada nos experimentos de registro de pHi foi a 

grande variabilidade. Os osteoclastos diferenciados in vivo ou in vitro exibiram taxas de 

secreção de H+ bastante diferentes sob condições experimentais similares. Nas mesmas 

condições experimentais, em osteoclastos diferenciados in vivo, a secreção de H+ nos 

primeiros minutos após indução da acificação intracelular por exposição a NH4Cl (20 M por 2 

minutos) variou de 0,01 a 0,58 unidades de pHi por minuto (n = 27).  

Em se tratando de osteoclastos, esse fato não representa uma novidade, já que a 

heterogeneidade é assunto bastante explorado. Diversos autores relataram a heterogeneidade 

dos osteoclastos com relação à sua capacidade de secreção de H+. Em registros de pHi, Lees e 

Hersche (2000) registraram valores de pHi bastante variáveis e atribuíram tais diferenças ao 

tamanho dos osteoclastos. Os autores observaram que o pHi basal foi mais alto em 

osteoclastos grandes em comparação com o pHi de células menores (7,7  0,02 versus 

7,34  0,02); além disso, foi observado que osteoclastos grandes, contendo dez núcleos ou 

mais, recuperariam o pHi por meio do trocador Na+/H+ e da H+-ATPase (60% das células) ou 

exclusivamente por meio da H+-ATPase (40% das células). Essa interpretação pode ser 

cômoda do ponto de vista quantitativo, mas é mais provável que, independentemente do 

tamanho celular, os osteoclastos com diferentes capacidades de secreção de H+ estejam em 

diferentes estágios funcionais em seu curto tempo de vida, que é de sete dias, em média, 

Outros dados da literatura apontam o substrato de cultivo e o estágio do ciclo de 

reabsorção como determinantes da expressão das proteínas transportadores de H+ em 

osteoclastos (Zimolo et al., 1995; Shibata et al., 2000; Lees et al., 2001; Lehenkari et al., 

1997). Há evidências de que osteoclastos cultivados sobre superfícies reabsorvíveis 

recuperam o pHi após carga ácida por meio da H+-ATPase e osteoclastos cultivadas sobre 

vidro o recuperam pelo trocador Na+/H+ (Zimolo et al., 1995; Lehenkari et al., 1997; Shibata 

et al., 2000). Entretanto, a expressão de Na+/H+ em osteoclastos é assunto cheio de 

controvérsias. Ravesloot et al. (1995) demonstraram que a maioria dos osteoclastos cultivados 

sobre vidro secretam H+ por meio do trocador Na+/H+ mas que o trocador Na+/H+ e a 

H+ATPase  podem coexistir. Adicionalmente, Hall et al. (1992) investigaram o papel do 
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trocador Na+/H+ na reabsorção de osso in vitro, concluindo que essa proteína é essencial para 

a regulação do pHi na ativação inicial estimulada pela aderência dos osteoclastos ao substrato, 

evento que leva à ativação do citoesqueleto, "cell spreading" e reabsorção óssea. Já em 

osteoclastos de aves, Blair et al. (1991) demonstraram não haver participação do trocador 

Na+/H+ no transporte de prótons H+ em estudos de acidificação de vesículas (“inside-out”) 

derivadas de membrana pregueada.  

Segundo Bouyer et al. (2007), a recuperação do pHi após acidificação intracelular 

na ausência de CO2/HCO3
- é mediada quase exclusivamente pelo trocador Na+/H+, pela H+-

ATPase e por uma condutância a H+, a qual, segundo Rousselle e Heymann (2002) poderia 

contribuir para a secreção de H+ nos estágios iniciais da acidificação da interface osso-

osteoclasto, mas que seria inativada com a acidificação extracelular adicional, desse modo 

prevenindo a reentrada dos prótons transportados pela V-ATPase. Nordström et al. (1997), 

entretanto, descreveram que na ausência de CO2/HCO3
-, a regulação do pH pela H+-ATPase é 

desprezível em células cultivadas em pH fisiológico, mas torna-se aparente em 40% das 

células submetidas a acidose prolongada, condição que estimula a atividade reabsortiva 

(Arnett, Dempster, 1986; Meghji et al. 2001; Arnett, 2003; Krieger et al. 2004). 

É nítido, portanto, que não há um consenso sobre a expressão do trocador Na+/H+ 

ou da H+ATPase e sobre a contribuição de cada proteína na secreção de H+ pelos osteoclastos.  

No entanto, nossos resultados apontam que a secreção de H+ após carga ácida não depende de 

Na+ extracelular e não foi abolida por bafilomicina (n = 3), o que exclui tanto o trocador 

Na+/H+ quanto a H+ATPase como mecanismos efetores exclusivos para a secreção de H+ após 

carga ácida intracelular.  

Contrariamente, o Zn2+ (n = 5), que causa inibição dos canais para H+ dependentes 

de voltagem, e o NPPB (n = 4), inibidor dos canais para Cl-, respectivamente, inibiram a 

secreção de H+ nos dois primeiros minutos após a acidificação intracelular induzida, o que 

\atesta a importância dessas proteínas na regulação do pHi dos osteoclastos (Figuras 42 e 43). 

Embora o Zn+ possa se ligar inespecificamente a diversas proteínas e a canais iônicos, a 

sensibilidade dos canais para H+ dependentes de voltagem ao Zn2+ é maior que a de outros 

canais iônicos na mesma célula (DeCoursey, 2003). 

O modelo vigente de secreção de H+ na interface osso-osteoclasto atribui aos 

canais ClC7 a secreção paralela de Cl- para fora da célula, de modo a compensar a 

hiperpolarização da membrana causada pela saída de H+ pela H+ATPase. Entretanto, essa 

hipótese é oposta àquela que seria prevista para a função do ClC7, que apresenta maior 

condutância em “single-channel” para a entrada de Cl- na célula. Sobre esse fato, Schlesinger 
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et al. (1997) discutem que, devido à característica retificadora da condutância, deve haver 

pequeno efeito da hiperpolarização da membrana sobre a corrente de Cl-, de modo que o fator 

determinante e limitante do transporte de HCl seria o número de canais para Cl- ativados na 

membrana pregueada.  

Nossa interpretação é diferente e está de acordo com a característica retificadora do 

ClC7. Nossos dados mostram que na ausência de Cl- extracelular, a capacidade de secreção de 

H+ foi significativamente afetada (n = 3. Em um dos nossos registros, a taxa de secreção de H+ 

(1) foi de 0,004 unidade de pH/min na vigência de solução controle para 0,0008 unidade de 

pH/min na vigência de solução 0 Clˉ (Figura 41). Adicionalmente, na inibição do ClC7 por 

NPPB, verificamos a abolição da secreção de H+ após acidificação induzida (n = 4) (Figura 

42). Embora haja possibilidade de que a ausência do Cl- e a substituição desse íon cause 

modificações das propriedades elétricas da membrana celular afetando os canais para H+ 

dependentes de voltagem, a característica retificadora do ClC7 e os nossos resultados indicam 

que os osteoclastos secretam H+ por ClC7. Outros resultados coerentes com essa proposição, 

estão documentados no trabalho de Graves et al. (2008), que demonstraram que o 

“knockdown” da expressão de CLC7 por RNA de interferência abole a atividade do trocador 

Cl-/H+ lisossomal e diminui a capacidade de acidificação de lisossomos in vivo.  

Nos registros de pHi realizados com osteoclastos diferenciados in vivo na ausência de 

fluxo de fluido extracelular, ocorreram variações cíclicas do pHi caracterizadas por períodos 

repetidos de acidificação e alcalinização espontâneas. O período das oscilações variou de 12 a 

45 minutos (n = 35) e a amplitude das oscilações variou de 0,12 a 1,43 unidades de pHi 

(Figura 38). A presença de fluxo de fluido extracelular não estabilizou o pHi, mas, em vez 

disso, provocou acidificação progressiva. Adicionalmente, as oscilações do pHi não foram 

abolidas por concanamicina (n = 3), por NPPB (n = 3), na ausência de Na+ extracelular (n = 5) 

ou na ausência de Clˉ extracelular (n = 3). Entretanto, na ausência de Clˉ extracelular houve 

modificação significativa do padrão das oscilações (n = 3) (Figuras 40 e 41), com redução da 

capacidade de secreção de H+ em cada ciclo, o que indica a participação do ClC7 na secreção 

de H+ em troca por Cl-. Adicionalmente, em nossos registros de oscilação do pHi de 

osteoclastos na ausência de Cl- extracelular, observamos redução de 20% no tempo de 

secreção de H+ (Figura 41), ou seja,  o período de alcalinização intracelular foi encurtado em 

cada ciclo. Consideramos que a alcalinização celular ocorreu devido à secreção de H+ já que 

os experimentos foram realizados na ausência CO2/HCO3
-, e, portanto não poderia haver 

entrada de HCO3
- para a alcalinização celular.  

 



70 
 

O fluxo de fluido prejudicou a secreção de H+ após acidificação induzida (Figura 

44) e aboliu as oscilações do pHi (Figuras 45 e 46), e a cessação de um período de fluxo 

contínuo coincidiu com o início da secreção de H+ (Figura 47). De acordo com nossa 

interpretação, a ausência de fluxo poderia contribuir para a inversão da direção do transporte 

de H+ e influxo de H+ por meio dos canais para H+ dependentes de voltagem. Essa conclusão 

é fundamentada na lei de ação das massas, que estabelece que a velocidade de uma reação 

química é proporcional à concentração dos reagentes. Assim, o tamponamento do H+ 

secretado ocorre mais rapidamente na presença de perfusão, uma vez que durante a perfusão 

os tampões presentes na solução extracelular são continuamente repostos, de modo que a 

célula “vê” sempre uma nova molécula aceptora de H+. Inversamente, na ausência de 

perfusão, é favorecido o aumento da espessura da camada estacionária (volume de fluido 

paralelo à membrana celular), de modo que o H+ secretado leva mais tempo para se difundir 

para o seio da solução, o que favorece o aumento da concentração de H+ na camada 

estacionária e a inversão do gradiente de H+ nas imediações do canal. Qualquer medida de 

transporte iônico através da membrana celular é afetada pela presença da camada estacionária, 

sendo que na presença de fluxo, essa é reduzida. A difusão do H+ na camada estacionária na 

presença ou ausência de fluxo, assim como a concentração do tampão, no nosso caso o 

HEPES, determinam a velocidade de transporte do H+ por meio dos canais para H+ 

dependentes de voltagem. De acordo com Gutknecht e Tosteson (1973), quando há baixa 

capacidade tamponante no meio extracelular, estabelece-se um alto gradiente de concentração 

de H+ na camada estacionária e, ao contrário, quando a concentração de H+ na camada 

estacionária é baixa, o tampão provê H+, de modo que a taxa de difusão do H+ através da 

camada estacionária é fator determinante da taxa de transporte de H+ através da membrana 

celular. 

Nossos resultados atestam a importância do gradiente de pH na determinação da 

magnitude da secreção de H+. Verificamos que a secreção de H+ após acidificação induzida 

em osteoclastos diferenciados em in vivo está correlacionada ao gradiente de pH (p = 0,0036, 

n = 27) (Figura 35), o que é coerente com transporte passivo. A H+ ATPase vacuolar é um 

transportador ativo, que pode transportar H+ contra um amplo gradiente de pH. Assim, a 

observação de Sakai et al. (2006) de que a secreção ácida pela V-ATPase do osteoclasto é 

modulada pelo gradiente de pH (pHe- pHi) está desconsiderando a existência dos canais para 

H+ na membrana dos osteoclastos. 

As correntes de H+ podem ter duração de minutos com aumento crescente de sua 

magnitude até atingirem um pico de corrente máxima, a partir do qual decaem abruptamente. 
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O decaimento das correntes não é resultado da inativação, uma vez que os canais para H+ 

dependentes de voltagem não se inativam, mas deve-se ao aumento do pHi devido à saída de 

H+ (DeCoursey, 2003). Nos experimentos em que registramos oscilação do pHi, o período de 

secreção de H+ foi sempre maior que o tempo de acidificação celular (Figuras 38 a 41, 46 e 

47) indicando diferentes cinéticas de transporte de H+ dependendo da sua direção. Esse dado 

corrobora para a conclusão de que as oscilações de pHi são determinadas pelo transporte de 

H+ pelos canais para H+ dependentes de voltagem, já que o padrão oscilatório registrado é 

coerente com as características biofísicas do canal, que possuem cinética de ativação lenta e 

de desativação rápida. 

A propriedade dos canais para prótons dependentes de voltagem de serem modulados 

por pH resulta na ativação da condutância para saída de prótons da célula, o que levou ao 

consenso de que a função primária dos canais é a secreção de H+. Entretanto, correntes de 

entrada de H+ também foram registradas com a inversão do gradiente de pH em 80 mV 

(DeCoursey, 2003).  Influxo de H+ sensível a Zn2+ foi também descrito em neurônios durante 

recuperação de carga intracelular alcalina (Frey, Schlue, 1993). A H+ATPase, por sua vez, 

funciona exclusivamente como bomba de H+, não sendo reversível. 

A interpretação de nossos resultados sustenta a conclusão de que as oscilações de pHi 

ocorrem por atividade conjunta dos canais para H+ dependentes de voltagem e das proteínas 

ClC7. Isso porque, no período de secreção de H+ na ausência de Cl- extracelular, observamos 

que a saída de H+ por meio dos canais para H+ está comprometida, ou seja, menos H+ é 

secretado por unidade de tempo e a secreção ocorre por período mais curto. O trocador ClC7 

transporta Cl- em troca por H+ com maior capacidade de transporte de Cl- para dentro da 

célula do que para fora, como já mencionado. Assim, na ausência de Cl- extracelular, condição 

em que não há entrada de Cl-, a saída de H+ por ClC7 estaria prejudicada, causando a 

concentração de H+ dentro da célula nas imediações do canal para H+ dependente de voltagem, 

mantendo a secreção de H+ por meio desses canais. Essa interpretação está de acordo com 

Graves et al. (2008), que observaram que o CLC7 é a via predominante para o Cl- através da 

membrana lisossomal e que o colapso do gradiente de pH abole a captação do Cl- nessas 

organelas. 
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5.2 DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

 

 A literatura sugere que a reabsorção óssea induzida por acidose metabólica ocorra 

devido ao aumento do número de osteoclastos; entretanto, contrariamente ao esperado, a 

diferenciação celular em acidose metabólica (pH 6,9) não foi favorecida em relação ao pH 7,4 

(Figuras 48, 49, 51 e 52) em nenhum dos substratos de cultivo utilizados. Por outro lado, o 

tratamento das culturas com Zn2+
 causou redução significativa do número de osteoclastos 

mononucleares (controle versus Zn2+  p = 0,03 em pH 7,4 e p = 0,021 em pH 6,9), gerando 

mais células multinucleadas sobre plástico e sobre “Osteo Assay Surface” em relação ao 

controle não tratado (Figuras 48 a 50). Adicionalmente, o tratamento das células cultivadas 

sobre osso com Zn2+ causou aumento significativo do número de células TRAP-positivas 

(controle versus tratado  p = 0,0327, pH 6,9) (Figura 51).  Juntos, esses dados indicam que o 

Zn2+ é um modulador da diferenciação dos osteoclastos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A secreção de H+ nos osteoclastos ocorre por meio dos canais para H+ dependentes de 

voltagem, com participação fundamental das proteínas ClC7.  Considerando que a região a ser 

reabsorvida é isolada do ambiente geral por um selo de actina, e que as concentrações iônicas 

na lacuna de reabsorção são unicamente determinadas pela composição da hidroxiapatita e 

pelo transporte iônico pelo osteoclasto, as oscilações de pHi poderiam ocorrer na lacuna, um 

ambiente isolado, em que há ausência de fluxo de fluido. Adicionalmente, no tecido ósseo, os 

tampões liberados com a dissolução da hidroxiapatita poderiam elevar o pH na lacuna, 

contribuindo para o estabelecimento e/ou restabelecimento de gradiente de H+ favorável à 

ativação do canais para H+. Desse modo, as modificações de pH na lacuna poderiam 

modificar o pHi, e vice-versa, durante o processo de dissolução da hidroxiapatita.  

Nosso modelo representa um funcionamento celular com menor dependência de ATP, 

em que a participação da ATPase poderia estar restrita aos estágios iniciais de secreção de 

prótons, de modo a promover a dissolução óssea inicial e o estabelecimento do gradiente para 

a ativação dos canais para H+ dependentes de voltagem.  

Considerando sua relevância, nossos resultados e conclusões podem indicar novas 

possibilidades terapêuticas para as doenças osteolíticas no futuro. 
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