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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). 

 
 
  



 

Figur

 

 

relac

extra

estre

e tam

meca

celul

Robb

apop

osteó

osteó

óssea

fluid

ra 9 – Repres
em (A) é
em (C),
osteobla
água óss
e o fluid
FEO.  O
possivelm
comparti
FEO. 

FO

As resp

cionadas ao

avascular co

sse de cisal

mbém os pro

O estre

anossensaçã

lares envolv

b, Wright, 

ptose dos os

ócitos (Nob

ócitos subm

a (Tan et a

do sobre os o

entação esque
é constituído p
 estão repres
stos; em (E) e

sea é dividida 
do fluindo em
Os fluidos em
mente funci
imentalização

NTE: Green, 

ostas celul

o estresse g

ombinada c

lhamento no

olongament

esse provo

ão nos oste

vidas com 

1997). In 

teócitos e, i

ble et al., 2

metidos ao fl

l., 2007). O

osteoclastos

emática da un
por vasos sinu
sentados os 
está representa
em dois comp

m (C), os qua
m A e E comp

ona como 
o do FEO é fo

Kleeman, 199

lares à ten

gerado por 

com a carg

os osteócito

tos celulares

cado pelo 

ócitos por 

a conexão 

vivo, tem s

inversament

2003; Agu

fluxo de flui

Os efeitos d

s não são co

nidade fisiológ
usóides e pequ
canalículos; 
ado o tecido c
partimentos: a
ais compõem 
põem o FE. A
uma memb

ortemente suge

91. 

nsão mecân

movimento

ga mecânic

os que parec

s no interior

movimen

meio da ten

e ancorag

sido demon

te, a reduçã

irre et al., 

ido inibiriam

diretos do e

onhecidos. 

gica do tecido
uenos capilare
em (D) estão

conjuntivo ent
a água adsorvi
uma subdivi

A camada de 
brana que s
erida pela exi

nica aplicad

o do FEO,

ca aplicada.

ce deformar

r dos canalí

nto do flu

nsão exerci

em da célu

nstrado que

ão da carga m

2006). Al

m a formaç

estresse de c

o ósseo. O esp
es; em (B) est
o representad
tre o vaso sang
ida ao minera
são do fluido
células de re

separa os d
istência de gra

da no osso

, o qual é 

.  O fluxo 

r as células 

culos (Cow

uido nos 

ida sobre in

ula à matri

e cargas fis

mecânica au

ém disso, 

ção de osteo

cisalhament

paço vascular
tá representad
das “gap jun
guíneo e os os
al ósseo e à m
o extracelular,
evestimento e
dois compar
adientes iônic

 

o compacto

movido pe

de fluido 

dentro de su

win et al., 19

canalículos

ntegrinas, a

iz extracelu

siológicas p

umenta a ap

há relatos 

oclastos e a 

to pelo mov

17

r representado
do o osteócito;
nctions” entre
steoblastos. A
atriz orgânica
, denominada
e osteoblastos
rtimentos. A
cos entre FE e

o têm sido

ela pressão

impõe um

uas lacunas

991). 

s induziria

as proteínas

ular (Salter,

previnem a

poptose dos

de que os

reabsorção

vimento de

7 

o 
; 
e 

A 
a 
a 
s 

A 
e 

o 

o 

m 

s 

a 

s 

, 

a 

s 

s 

o 

e 



 

comp

exce

favor

veze

autor

K+ n

porta

 
Figur

 

 
 

exist

FEO

infor

trans

 

 

1.4 O

são c

assim

fenót

haja 

no en

mas 

O FEO 

partimentali

sso de potá

r da compa

s maior qu

res, o gradie

não é incor

anto disponí

ra 10 – Comp
que no 
concentr
em geral
do FEO.

FONTE:

As evid

tência de  um

 e em direç

rmação rele

sporte iônico

OSTEOCLAST

 

 

Embora 

células da 

m como os m

tipos e emb

células mon

ndósteo, ou

também po

não está em

izado. Segu

ássio (K+) n

artimentaliz

ue a dos flu

ente de K+ e

rporado à f

ível para o i

paração entre F
FE, o produt

rações de Na+

l 20% ou men
 

: Green, Kleem

dências da 

ma barreira

ção a este. A

evante para

o no tecido 

TOS 

desempenh

linhagem ó

macrófagos

bora haja o

nonucleada

u seja, no tec

odem ser en

m equilíbri

undo Green 

o FEO em 

ação.  A c

uidos extra

existente en

fase minera

intercâmbio

FE (plasma) e
to Ca:P é mu

+ (Na) e Mg2+

nos, tenha sido

man, 1991. 

compartim

a funcional q

Adicionalm

a o melho

ósseo e, esp

hem suas fun

óssea, pois 

s. A fusão d

o conceito d

as com capa

cido de reve

contrados n

io com o F

e Kleeman 

relação ao 

oncentração

acelulares e

ntre FE e FE

al da hidrox

o com o K+

e FEO (Bone 
uito menor, a
(Mg) são me

o atribuído ao 

mentalização

que promov

mente, o con

or entendim

pecialmente

nções em c

têm origem

de células pr

de que oste

acidade reab

estimento in

no periósteo

FE, havendo

(1991), a o

FE sistêmic

o de K+ na

em geral (F

EO indica se

xiapatita e 

do FE.   

fluid). A con
a  concentraç
enores no FEO
fluido intrace

o fisiológic

ve diferente

nhecimento 

mento dos 

e, nos osteo

contiguidade

m mielóide,

recursoras p

oclastos são

bsortiva. Os

nterno das c

o, tecido que

o evidência

observação d

co compõe 

a água dos

Figura 10).

eu confinam

não se lig

centração de 
ção de K+ (K
O em relação 
elular, 80% ou

ca entre FE

s taxas de f

da compos

mecanismo

clastos. 

e com o oss

, sendo der

pode gerar 

o multinucl

s osteoclasto

cavidades m

e reveste os

as de que o

de que há u

um argume

ossos pode

.  De acor

mento no FE

ga ao colág

Ca2+ (Ca) no 
K) é muito m

ao FE. Embo
u mais do K+ ó

EO e FE 

fluxo iônico

sição do FE

os envolvid

so, os osteo

rivados de 

células com

leados, é po

os são mais

medulares (F

s ossos exte

18

o FEO seja

um marcado

ento forte a

e ser até 25

rdo com os

EO, já que o

geno, sendo

FEO é menor
mais alta e as
ora algum K+,
ósseo provém

 

indicam a

o a partir do

EO constitui

dos com o

oclastos não

monócitos,

m diferentes

ossível que

s frequentes

Figura 11),

ernamente e

8 

a 

o 

a 

5 

s 

o 

o 

r 
s 
, 

m 

a 

o 

i 

o 

o 

, 

s 

e 

s 

, 

e 



 

que n

são e

é pro

polar

mem

óssea

pregu

que f

secre

matri

 

 

Figur

 

 
 
 
Figur

 

não tem co

encontradas

oduto de su

rizados e a

mbrana plasm

a, onde oco

ueada rica e

funciona co

etória opost

iz são libera

ra 11 – Fotom
de cavid
tartarato 

ra 12 – Domín
funcion

ntato com a

 geralmente

ua atividad

apresentam 

mática (me

orre a reabs

em microfil

omo local d

ta à memb

ados para o 

micrografia on
dades medula
– TRAP, mar

nios de memb
nal (apical); ru

  FO

a medula ó

e em contat

de reabsortiv

diferentes 

mbrana pre

orção (Jone

lamentos, liv

de adesão do

rana pregu

meio extra

nde se observa
ares. (Fêmur 
rcador de oste

 FONTE: A

brana dos oste
uffled border

ONTE: Coxon,

óssea. Os os

to com a sup

va (Baron,

domínios 

egueada ou 

es, Boyde, 

vre de orga

o osteoclast

eada, atrav

celular (Sal

am os osteocl
de camundon

eoclastos. Aum

Acervo Pessoa

eoclastos. SZ
= membrana p

 

, 2009. 

steoclastos 

perfície óss

1989). Qu

na membra

"ruffled bo

1977); 2) u

anelas, carac

to ao osso 

vés da qual

lo et al., 199

lastos (em ver
ngo, histoquí

mento: 20 X.)

al. 

= sealing zon
pregueada. 

são móveis

sea, no inter

uando ativo

ana: 1) um

order") em 

uma região a

cterizada po

(Teti et al.,

 os compo

97) (Figura

rmelho intens
ímica para fo

       

ne (anel de F-

 

s (Teitelbau

rior de uma 

s, os osteo

ma área de 

contato co

adjacente à 

or um anel d

 1991); 3) 

onentes deg

a 12). 

so) no revestim
osfatase ácida

actina); domín

19

um, 2000) e

lacuna que

oclastos são

dobras na

m a matriz

à membrana

de F-actina,

uma região

gradados da

mento interno
a resistente a

nio secretório

9 

e 

e 

o 

a 

z 

a 

, 

o 

a 

o 
a 

o 



 

 
 
1.4.1

intera

hema

do F

Stim

2003

osteo

horm

induz

linha

tartar

 
Figur

 

1 Osteocla

 

 

Os osteo

ações célu

atopoiéticos

ator de Nec

mulating Fac

3). O RANK

oblástica e 

mônios sistê

zem a osteo

agem osteo

rato (TRAP

ra 13 – Ost
osteocl
osso a 
macróf
matura
modula
relacio
Aquela
as outr
aumen
Note q
expres

 FONT

astogênese 

oclastos e 

ula-célula 

s são necess

crose Tumo

ctor”), tamb

KL é uma c

também p

êmicos, com

oclastogêne

clástica, in

P), a catepsin

teoclastogênes
lasto maduro,
partir de cél

fagos. M-CSF
ação está repre
ando negativa

onadas as mut
as indicadas e
ras resultaram

ntam a osteocl
que todos os m
sos em model

TE: Boyle, 200

seus precu

e contato

sários e suf

ral (TNF) R

ém nomead

citocina que

ode ser se

mo vitamina

ese por meio

ncluindo-se 

na K e o rec

se. Esquema 
, formado pel
lulas mononuc
F e RANKL 
esentada. OPG
amente a osteo
tações em gen
em itálico são 
m de mutagên
astogênese e/

mutantes repre
los transgênico

03. 

ursores são 

os célula-m

ficientes par

RANKL e o

do CSF-1 (“

e permanece

cretada. A 

a D3, e cit

o da induçã

aqueles qu

ceptor de ca

do desenvo
la fusão de m
cleares do san
são essencia

G (osteoproteg
oclastogênese

nes únicos que
mutações de 

nese direciona
ou a ativação 
sentam “knoc
os (em azul).

responsivo

matriz. En

ra a osteocl

o polipeptíd

“Colony-Sti

e ligada à su

síntese de

ocinas, com

ão da expre

ue codificam

alcitonina (F

lvimento da 
múltiplas célul
ngue periféric
ais para a os
gerina) pode s
e e a ativação 
e bloqueiam a
ocorrência na

ada. Acima es
e a sobrevivê

ckdown”, exce

os a íons, 

ntretanto, 

lastogênese

deo M-CSF 

imulating Fa

uperfície da

e RANKL 

mo IL-6. O

ssão de gen

m a fosfata

Figura 13).

célula precu
las individuai
co comprome
steoclastogêne
se ligar e neut
de osteoclast

a osteoclastog
atural em roed
stão as mutaç
ência celular e
eto de OPG e 

hormônios

apenas do

e: a citocina

(“Macropha

actor-1”) (B

as células d

ocorre em 

 RANKL e

nes que cara

ase ácida r

  

ursora hemato
is. A maturaç
etidas com a 
ese, e sua aç
tralizar a ação
tos maduros. A
gênese e a ativ
dores e human
ções em gene
e resultam em
RANKL, que

20

, citocinas,

ois fatores

a da família

age Colony

Boyle et al.,

de linhagem

resposta a

e o M-CSF

acterizam a

resistente a

opoiética em
ção ocorre no
linhagem dos

ção durante a
o do RANKL,
Abaixo, estão
vação celular.
nos, enquanto
es únicos que

m osteoporose.
e foram super-

0 

, 

s 

a 

y 

, 

m 

a 

F 

a 

a 

m 
o 
s 
a 
, 
o 
. 

o 
e 
. 
-



 

. 

(OPG

RAN

precu

(Boy

 

Figur

 

de h

osteo

PTH

inibid

calci

molé

celul

RAN

TRA

A regula

G), proteín

NKL. A lig

ursores de 

yle et al., 20

 

ra 14 – Regul
RANK

 

FONTE

Além do

hormônios 

oclastogêne

H e a vitam

dores, desta

tonina (Roo

Com o 

éculas nece

lar. Assim, o

NKL, RANK

ACP, H+-AT

ação da oste

a sintetizad

gação da O

osteoclasto

003). 

lação da osteo
KL, modulando

E: Modificado

os fatores es

e citocinas

se, incluem

mina D3 (A

acam-se as 

odman, 200

desenvolvim

ssárias para

o bloqueio 

K, TRAF-6,

TPase vacuo

eoclastogên

da por oste

OPG ao R

s (Figura 

oclastogênese 
o negativamen

o de ©Amgen

ssenciais pa

s modulam

m-se as inter

Alsina et a

ILs 4, 10, 

1 apud Zaid

mento das 

a a osteocl

de genes pa

, NF-B, c-

olar e anidra

nese também

eoblastos e

RANKL im

14) present

por RANKL 
nte a osteocla

n (2007). 

ara a osteoc

m esse proc

rleucinas (IL

l., 2003 ap

12, 13 e 1

di et al., 200

técnicas d

lastogênese 

ara diferente

src, PI-3-qu

ase carbônic

m está sujeit

e que poss

mpede a ati

tes no sang

e OPG. A OP
stogênese. 

clastogênese

cesso. Dent

Ls) 1, 6, 11

pud Zaidi 

18, assim c

03).  

de "gene k

das que s

es molécula

uinase, gelso

ca, resulta e

ta à presenç

sui afinidad

ivação do 

gue circulan

PG pode se li

e, os estróg

tre os fato

, 15 e 17, a

et al., 200

como o TGF

knockout" f

simplesment

as, tais com

olina, integr

em osteocla

ça de osteo

de de ligaç

receptor R

nte e na me

igar e neutrali

genos e uma

ores que es

assim como

03). Dentre 

Fβ, o interf

foi possível

te modulam

o PU.1, M-

rina v3, c

stos não-fun

21

protegerina

ção com o

RANK nos

edula óssea

izar a ação do

 

a variedade

stimulam a

 o TNFα, o

os fatores

feron γ e a

l distinguir

m a função

CSF, c-fos,

catepsina K,

ncionais ou

 

a 

o 

s 

a 

o 

e 

a 

o 

s 

a 

r 

o 

, 

, 

u 



22 
 

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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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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