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RESUMO 
 
FERNANDES, Roger Rodrigo. Efeito da administração in vitro de cafeína em 
diferentes concentrações no metabolismo de células osteoblásticas da medula 
óssea de ratas osteoporóticas. 2017. 74p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017. 
 
A causa mais comum da osteoporose é o declínio do hormônio sexual feminino, o 
estrógeno, que ocorre após a menopausa. Esse hormônio regula a produção de 
citocinas que influenciam a proliferação dos osteoclastos, aumentando a reabsorção 
óssea. Os efeitos da cafeína no metabolismo ósseo são controversos e podem estar 
associados ao aumento significativo de doenças periodontais, fraturas, aumento do 
cálcio urinário e redução da densidade mineral óssea, por exercer efeitos inibidores 
sobre as funções dos osteoblastos. O principal objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito in vitro de diferentes concentrações de cafeína no metabolismo de células 
osteoblásticas da medula óssea de ratas osteoporóticas. Após aprovação pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais, ratas Wistar foram divididas em dois grupos 
experimentais: controle (C) e submetidas à ovariectomia (OVX). Após 60 dias da 
cirurgia, as ratas foram sacrificadas para coleta dos fêmures e das células 
mesenquimais da medula óssea, que foram induzidas à diferenciação em 
osteoblastos com meio osteogênico com três concentrações de cafeína (1, 3 e 5 mM 
– grupos OVX1, OVX3 e OVX5) e cultivadas em placas de 24 poços (n = 5) para 
avaliação da proliferação celular, atividade de fosfatase alcalina (ALP) bioquímica e 
in situ, detecção e quantificação de nódulos mineralizados e análise da expressão 
de genes relacionados à atividade osteoblástica através de PCR em tempo real. Os 
ensaios foram realizados em triplicata e analisados por meio do software estatístico 
GraphPad Prism, com nível de significância fixado em 5%. A proliferação celular foi 
menor nos grupos osteoporóticos com adição de cafeína, tendo a menor queda o 
grupo com adição de 1mM. O método bioquímico de ALP não foi significante nos 
períodos analisados, entretanto, aos 10 e 14 dias, a atividade aumentou quando a 
concentração de cafeína era maior. Já na atividade de ALP in situ, o grupo OVX1 foi 
o que apresentou melhor resultado nos períodos avaliados (p < 0,05), com pico aos 
14 dias. A quantificação de matriz mineralizada foi maior no grupo OVX comparado 
ao grupo C; entre as concentrações, a maior quantificação dos nódulos de cálcio se 
deu no grupo com 1mM de cafeína. Os resultados obtidos no PCR mostraram que o 
gene para fosfatase alcalina teve maior expressão no grupo OVX, seguido do grupo 
OVX1 aos 7 e 10 dias; a expressão gênica de osteocalcina foi maior para o grupo 
OVX1 aos 10 e 14 dias e esse grupo apresentou a maior expressão em todos os 
períodos para os genes Runx2 e RankL. No caso do Bmp4, o grupo OVX3 foi o mais 
expresso aos 10 e 14 dias. Os genes osteoprotegerina e osteopontina variaram sua 
expressão de acordo com o período e grupo avaliado. A expressão de osterix foi 
similar entre os grupos aos 7 e 10 dias, enquanto a expressão de Bsp, aos 7 e 14 
dias, mostrou semelhança entre os grupos controle e OVX1. Frente aos resultados 
obtidos, sugere-se que a concentração de 1mM de cafeína pareceu ser a menos 
prejudicial ao metabolismo das células osteoblásticas neste modelo experimental de 
osteoporose. 
 
Palavras-Chave: Cafeína. Osteoporose pós-menopausa. Ovariectomia. Células 
cultivadas. Osteoblastos.  
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ABSTRACT 
 
FERNANDES, Roger Rodrigo. In vitro evaluation of different caffeine 
concentrations in the metabolism of bone marrow osteoblastic cells from 
osteoporotic female rats. 2017. 74p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017. 
 
The most common cause of osteoporosis is the decrease of estrogen after 
menopause. This hormone regulates the production of cytokines that influence 
osteoclast proliferation, increasing bone resorption. The effects of caffeine in bone 
metabolism are controversial and may be associated to periodontal disease, bone 
fractures, increase of urinary calcium levels and reduction of mineral bone density 
due to inhibition of osteoblast activities. Thus, the goal of this investigation was to 
evaluate the in vitro effect of different caffeine concentrations in the metabolism of 
bone marrow osteoblastic cells from osteoporotic rats (OVX). After Ethical Committee 
approval, wistar female rats were divided in two experimental groups: control (C) and 
submitted to ovariectomy (OVX). After 60 days of surgery, femurs were removed to 
isolate bone marrow mesenchymal cells, which were induced to osteoblastic 
differentiation in osteogenic medium along with three different concentrations of 
caffeine (1, 3 and 5 mM –OVX1, OVX3 e OVX5 respectively) and posteriorly seeded in 
24-well plates (n = 5) to evaluate cell proliferation, alkaline phosphatase activity and 
its in situ detection, detection and quantification of mineralized nodules as well as 
assess quantitative expression of genes associated to osteoblastic activity by means 
of real time PCR. All the experiments were performed in triplicate and analyzed by 
means of the statistical software GraphPad Prism for p<0.05. Cell proliferation was 
diminished in the all osteoporotic groups that received caffeine, with group OVX1 

being the less affected. Biochemical assay of ALP activity did not show differences 
among the groups in the periods analyzed; nevertheless there was a tendency to a 
higher activity proportional to the higher concentration of caffeine. The in situ 
detection of ALP showed better results in group OVX1 after 14 days of culture. 
Mineralized matrix quantification was higher in OVX groups when compared to 
control group; among the concentrations, the higher quantification of calcium nodules 
was in group OVX1. The results obtained with PCR showed that the gene for ALP 
had its highest expression in OVX group, followed by OVX1 at 7 and 10 days; 
expression of osteocalcin was higher in OVX1 after 10 and 14 days and this same 
group presented higher expression in all periods for genes Runx2 e Rankl. Analysis 
of Bmp4 gene showed that it was expressed in group OVX3 after 10 and 14 days. 
The genes that code for osteoprotegerin and osteopontin had different expression 
values in accordance to the period and group evaluated. The expression of osterix 
was similar between the groups after 7 and 10 days, whereas the expression of Bsp 
was similar between control and OVX1 groups after 7 and 14 days. The results 
suggest that the concentration of 1mM of caffeine is the most beneficial to the 
metabolism of osteoblastic cells in a model of osteoporosis. 
 
Key words: Caffeine. Postmenopausal osteoporosis. Ovariectomy. Cell culture. 
Osteoblasts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A osteoporose é uma doença metabólica comum caracterizada por perda de 

massa óssea e enfraquecimento de sua microarquitetura, levando à fragilidade e 

aumento do risco de fratura (Yamada et al., 2016). Estima-se que um a cada oito 

homens acima de 50 anos de idade terá uma fratura osteoporótica durante a vida e 

que 20-30% dessas fraturas ocorrem no quadril, aumentando a mortalidade desse 

grupo (Giusti e Bianchi, 2014).  

Existem vários fatores de risco para a osteoporose como o sedentarismo, uso 

de medicamentos, baixo consumo de cálcio e vitamina D, alcoolismo, idade 

avançada, tabagismo e baixo peso corporal (Downey e Siegel, 2006; Sandhu e 

Hampson, 2011). No entanto, essa doença é classicamente reconhecida como um 

problema de saúde pública em mulheres, uma vez que a causa mais comum da 

osteoporose é a diminuição nos níveis de estrógeno. Este problema atinge uma em 

cada quatro mulheres na menopausa e, após os 65 anos, uma em cada três 

(Oliveira, 2002). Essas mulheres chegam a perder de 40 a 50% da massa óssea até 

o final da vida (Amadei et al., 2006). 

Hormônios sexuais, como o estrógeno, desempenham papéis importantes 

tanto no crescimento como na manutenção da massa óssea (Horowitz, 1993). A 

deficiência de estrógeno resulta no aumento do processo de remodelação óssea, 

uma vez que interfere na atividade de outros hormônios e citocinas (Li et al., 2014). 

Quando presente no organismo em níveis normais, o estrógeno pode reduzir 

o processo de reabsorção óssea por meio da regulação dos níveis séricos de alguns 

hormônios. Como exemplo, é conhecido que o estrógeno estimula a síntese de 

calcitonina, o que inibe diretamente a diferenciação dos osteoclastos e sua 

atividade, reduzindo o número dessas células e a concentração sérica de íons 

cálcio. Além disso, o estrógeno diminui a concentração de paratormônio no sangue, 

influenciando a homeostase de cálcio e fósforo (Gesty-Palmer e Luttrell, 2011).  

A redução dos níveis de estrógeno pode alterar os níveis séricos de 

osteocalcina em mulheres na pós-menopausa (Li et al., 2014). A osteocalcina é 

secretada pelos osteoblastos e não é apenas um indicador in vivo da taxa de 

formação óssea, mas também um regulador positivo da mineralização desse tecido 

(Price, Parthemore e Deftos, 1980).  
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O estrógeno também regula a produção de citocinas que influenciam a 

atividade dos osteoclastos (Compston, 2001). Esse hormônio inibe a reabsorção 

óssea através da supressão da secreção de citocinas osteolíticas, tais como as 

interleucinas IL-1 e IL-6 por células da medula óssea e osteoblastos (Manolagas, 

1995; Li et al., 2014). Essas interleucinas são reguladores positivos da atividade de 

osteoclastos e da reabsorção óssea (Edwards e Williams, 2010). As citocinas podem 

se cruzar para promover sinergicamente osteoclastogênese e reabsorção óssea. Por 

exemplo, IL-1, incluindo suas subunidades IL-1α e IL-1β, podem induzir os 

osteoblastos a secretarem IL-6, o que aumenta a reabsorção óssea (Kwan-Tat et al., 

2004). O estrógeno e as interleucinas 1β e 6 também regulam a produção de 

prostaglandina E2 (PGE2), promovendo a proliferação e diferenciação de precursores 

de osteoclastos e estimulando a reabsorção óssea (Hayashi et al., 2005). 

A relação entre deficiência hormonal, osteoporose e hábitos alimentares é 

bem estabelecida na literatura. Entretanto, a ingestão de cafeína e seus efeitos no 

metabolismo ósseo permanecem em debate. 

O hábito de tomar café é muito comum nas Américas e na Europa, 

continentes com grande incidência de osteoporose (Costa et al., 2016). A cafeína, 

um dos principais constituintes do café, também está presente em chocolates, 

medicamentos e bebidas como chás, energéticos e refrigerantes (Conlisk e Galuska, 

2000; Bastos et al., 2014). Esta substância tem uma variedade de respostas 

celulares e farmacológicas, produzindo efeitos biológicos antioxidantes, 

angiogênicos, antibióticos, anti-hipertensivos e anti-inflamatórios dependendo de sua 

concentração e dosagem (Sakamoto et al., 2001; Macedo, Brentegani e Lacerda, 

2015).  

Os efeitos tóxicos da cafeína no sistema nervoso central incluem agitação, 

rubor, calafrios, irritabilidade, alteração de consciência, rigidez muscular, 

convulsões, perda de apetite e fraqueza. Já os efeitos da cafeína no metabolismo do 

tecido ósseo têm sido estudados por vários grupos de pesquisa, mostrando 

resultados conflitantes (Muraro et al., 2016). Tassinari et al. (1991) mostraram que  a 

cafeína tem efeito direto nos osteoblastos in vitro ao afetar a formação da matriz 

extracelular e reduzir sua mineralização. 

Estudos em humanos observaram um aumento significativo de fraturas em 

pacientes que consumiam de 2 a 8 xícaras de café/dia (Lee et al., 2014) e aumento 

da excreção de cálcio na urina de mulheres que ingeriram, em média, 99,9mg 
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cafeína/dia (Conlisk e Galuska, 2000). Além disso, o consumo contínuo de cafeína 

(200-300mg/dia) exerceu efeitos negativos sobre a massa óssea de mulheres na 

pós-menopausa (Rapuri et al., 2001; Ilich et al., 2002). No entanto, nenhum efeito 

desfavorável relacionado à cafeína foi observado em mulheres jovens, com ingestão 

regular de cálcio e níveis normais de estrógeno (Conlisk e Galuska, 2000). 

Pesquisadores mostraram que a cafeína provoca maior incidência de doenças 

periodontais (Bezerra et al., 2013), bem como o atraso no processo de reparação 

óssea em animais por exercer efeitos inibidores sobre as funções dos osteoblastos, 

visto que o estrógeno e a cafeína regulam, inversamente, a expressão de fatores 

chave do metabolismo ósseo (Bastos et al., 2014). Estudos em ratas osteoporóticas 

mostraram que injeções intraperitoneais de 30mg/kg/dia de cafeína em solução 

aquosa de 1,5% tem um efeito deletério adicional (Macedo, Brentegani e Lacerda, 

2015). 

Huang et al. (2002) e Tsuang et al. (2006) observaram que o uso da cafeína 

(10mg/100g de peso corporal e 0,1 – 100mM de cafeína, respectivamente) diminuiu 

a viabilidade dos osteoblastos originários da calvária de ratos, a formação de 

colônias positivas para fosfatase alcalina (ALP), assim como a formação de nódulos 

mineralizados. Bezerra et al. (2013) demonstraram que a deficiência de estrógeno 

associada à ingestão crônica de altas doses de cafeína (10mg/100g peso corporal) 

comprometeram a cicatrização do defeito cirúrgico realizado em tíbias destes 

animais. 

Apesar disso, alguns pesquisadores sugerem que bebidas cafeinadas podem 

oferecer benefícios à saúde, em parte, devido à presença do composto polifenol, um 

antioxidante natural que desempenha propriedades anti-inflamatórias e anti-

carcinogênicas (Gardner, Ruxton e Leeds, 2007; Ruxton, 2009). Lloyd et al. (1997) 

investigaram o efeito da ingestão de cafeína diária e qualidade óssea em 138 

mulheres saudáveis na pós-menopausa; elas foram divididas em três grupos de 

acordo com a quantidade de cafeína ingerida (de zero a oito ou mais xícaras por dia) 

e não observaram quaisquer alterações ósseas nesta população do estudo. Outros 

investigadores também mostraram que a administração diária de 20mg de cafeína 

por 4 semanas provocou aumento da densidade mineral óssea da tíbia de ratas 

ovariectomizadas (Folwarczna et al., 2013). 

Sendo assim, a hipótese deste trabalho é a de que a cafeína, utilizada nas 

concentrações de 1mM, 3mM e 5mM, possa influenciar a atividade funcional de 
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osteoblastos originários da medula óssea de ratas osteoporóticas, dependendo da 

concentração administrada in vitro. Este estudo pode trazer novas informações 

sobre a resposta celular na presença de cafeína em uma situação de osteoporose, 

auxiliando no direcionamento da ingestão correta desta substância por mulheres na 

pós-menopausa que apresentem algum nível de osteoporose. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o efeito in vitro de diferentes 

concentrações de cafeína no metabolismo celular de osteoblastos diferenciados a 

partir de células mesenquimais da medula óssea de ratas osteoporóticas (modelo 

experimental confirmado por meio de parâmetros específicos estabelecidos por 

análise microtomográfica e apresentados na seção Resultados). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Os parâmetros a serem analisados foram: 

 proliferação celular; 

 quantificação da atividade de fosfatase alcalina por meio de ensaio 

bioquímico; 

 detecção in situ  da atividade de fosfatase alcalina por meio da técnica 

de Fast Red; 

 detecção e quantificação de nódulos mineralizados por meio de 

coloração com vermelho de alizarina; 

 expressão quantitativa de genes associados ao metabolismo ósseo por 

meio de PCR em tempo real. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais Utilizados 

 

 Antes do início dos experimentos o projeto de pesquisa foi avaliado e 

aprovado junto à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA - 2015.1.876.58.1) 

(Anexo A). 

 Todos os experimentos foram realizados em triplicata, sendo necessárias 18 

ratas Wistar, divididas entre os grupos controle (sham) e ovariectomizado, com peso 

médio de 200g. Os animais foram procedentes do Biotério Central do Campus da 

USP de Ribeirão Preto e mantidos em número de três animais por caixa de 

polietileno, com temperatura ambiente controlada entre 23°C e 24°C e timer 

programado para doze horas de iluminação diária no Biotério da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto - USP. As ratas receberam ração e água “ad libitum” 

e a limpeza das caixas com troca de maravalha foi realizada três vezes por semana. 

  

3.1.1 Protocolo de indução da osteoporose (OVX) 

 

Para a indução da osteoporose, os animais foram ovariectomizados 

bilateralmente. Este procedimento foi realizado seguindo o protocolo de Kalu (1991), 

conforme os passos a seguir:  

1. Pesagem e anestesia: após obtenção do peso de cada animal, a 

anestesia foi realizada, via intramuscular, com a solução anestésica de 

xilazina (Dopaser, Hertape Calier S.A., Juatuba, MG, Brasil) e cetamina 

(Ketamina Agener, Agener União, Embu-Guaçu, SP, Brasil) na 

proporção de 10mg/Kg de xilazina e 75mg/Kg de cetamina, que atuam 

como sedativo e relaxante muscular e, anestésico geral, 

respectivamente.  

2. Tricotomia e assepsia: realizadas nas regiões laterais do abdômen, 

utilizando álcool iodado como antisséptico nos locais da incisão. 

3. Incisão: as incisões cutâneas foram bilaterais a fim de divulsionar o 

tecido muscular subjacente e expor os ovários para a excisão dos 

mesmos. 
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4. Sutura: realizada com fio de seda 4.0 (Ethicon, Johnson & Johnson, São 

José dos Campos, SP, Brasil) de modo a fechar devidamente as 

margens do retalho. 

Durante a cirurgia, uma gaze estéril embebida em soro fisiológico a 0,9% foi 

colocada sobre os olhos dos animais, prevenindo o ressecamento das córneas. 

No pós-operatório, cada animal recebeu, via intramuscular, uma dose de 

24.000UI/Kg do antibiótico penicilina (Pentabiótico Veterinário Pequeno Porte - Fort 

Dodge, Campinas, SP, Brasil) e outra dose de 1,1mg/Kg de anti-inflamatório e 

analgésico flunixina meglumina (Banamine Pet Injetável, Schering-Plough Coopers 

Brasil, São Paulo, SP, Brasil). Os animais operados permaneceram na caixa de 

polietileno, em observação constante, durante 60 dias. 

 

Figura 1 - Ovariectomia realizada nas ratas do grupo induzido à osteoporose (OVX) ilustrando a 

incisão cirúrgica (A), exposição e remoção do ovário, respectivamente (B e C) e aspecto final após 

sutura (D). 

 

 

Duas semanas após a cirurgia, os animais foram submetidos ao exame do ciclo 

estral, por meio da coleta de líquido vaginal por um período de 5 dias consecutivos. 

A B 

C D 
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Para a realização deste exame, foi introduzida, com o auxílio de um pipetador 

automático acoplado a uma ponteira pequena, uma dose de solução salina (cerca de 

1mL) no interior da vagina da rata e rapidamente aspirada, tendo seu conteúdo 

transferido para uma lâmina de vidro e imediatamente observado em microscopia 

óptica (Figura 2). 

 

Figura 2 - À esquerda, coleta do fluido vaginal de rata ovariectomizada. À direita, imagem do fluido 

vaginal colocado em lâmina para posterior análise microscópica. 

 

 

De acordo com Hoar e Hickman (1975) e Marcondes, Bianchi e Tanno (2002) 

este procedimento possibilita investigar as mudanças ocorridas no ciclo reprodutivo 

das ratas, que dura de 4 a 5 dias e é composto por 4 fases, que se caracterizam por 

um tipo celular predominante, bem como pelos níveis de hormônios sexuais 

presentes no animal: 

 Fase metaestro: são observados leucócitos e algumas células epiteliais 

anucleadas remanescentes; aumento da secreção de estrógeno e 

primeiro pico de progesterona. 

 Fase diestro: observam-se basicamente leucócitos e algumas células 

epiteliais nucleadas; final do primeiro pico de progesterona e baixos 

níveis de estrógeno.  

 Fase proestro: o número de células epiteliais nucleadas aumenta 

enquanto os leucócitos praticamente desaparecem; pico de secreção de 

estrógeno e segundo pico de progesterona. 
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 Fase estro: são visualizadas, basicamente, células epiteliais 

queratinizadas da camada córnea; nível de estrógeno retorna aos 

valores basais.  

Os animais ovariectomizados permaneceram na fase diestro (Figura 3), 

enquanto os animais do grupo controle não sofreram qualquer alteração no seu ciclo 

estral. 

 

Figura 3 - Fotomicrografia do fluido vaginal não corado, com predominância de leucócitos, 

caracterizando a fase diestro do ciclo estral. 

 

 

 

3.1.2 Grupo controle (sham) (C) 

 

 Os animais do grupo controle foram submetidos apenas ao estresse da 

cirurgia, tendo os ovários expostos ao ambiente e reposicionados, em seguida, no 

interior do abdômen. Como os animais do grupo OVX, estes receberam os mesmos 

cuidados pré e pós-cirúrgicos, incluindo as medicações, sendo observados, 

rotineiramente, por 60 dias. 
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Figura 4 - Rata do grupo controle. Cirurgia do grupo "sham" com exposição do ovário para posterior 

reposicionamento no interior do abdômen. 

 

 

3.2 Eutanásia dos animais e coleta do material 

 

Após 60 dias da cirurgia, as ratas foram eutanasiadas com dose anestésica 

na proporção de 10mg/Kg de xilazina e 75mg/Kg de cetamina seguida de 

decapitação e os fêmures removidos para posterior obtenção de células 

mesenquimais da medula óssea, realizando o cultivo celular, como descrito a seguir. 

 

3.2.1 Cultura de células mesenquimais da medula óssea de ratas 

 

O procedimento para obtenção de células-tronco mesenquimais da medula 

óssea foi realizado no Laboratório de Cultura de Células da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP como descrito por Maniatopoulos, Sodek e 

Melcher (1988). Os fêmures removidos foram transportados ao laboratório em meio 

de transporte α- MEM (Minimum Essential Medium – Alpha Medium – Gibco by Life 

Technologies, Grand Island, NY, EUA) suplementado com 3µg/mL de fungizona 

(Gibco) e 500µg/mL de gentamicina (Gibco). No fluxo laminar, os fêmures foram 

submetidos à antissepsia (clorexidina a 2,5% e álcool 70° por 1 minuto cada). 

Posteriormente, realizou-se a remoção de tecidos moles restantes nos fêmures com 

uma lâmina de bisturi intercalada com a colocação dos mesmos em meio de 

transporte por 15 minutos (três vezes). As epífises foram removidas e a medula 

óssea extraída do fêmur por meio de irrigação da diáfise utilizando meio de cultura.  
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As células foram mantidas em frascos de 75cm2 (Corning, Corning, NY, EUA) 

com meio não-osteogênico, contendo α-MEM (Gibco), 10% de soro fetal bovino 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), 0,3µg/mL de fungizona (Gibco) e 50µg/mL de 

gentamicina (Gibco). Após atingirem subconfluência, as células foram liberadas 

enzimaticamente dos frascos de cultura pela adição de solução de ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 1mM (Gibco), 1,3mg/mL de colagenase tipo II 

(Gibco) e tripsina a 0,25% (Gibco) e colocadas em presença de quantidade 

suficiente de meio de cultura para interromper a ação enzimática. Depois da 

centrifugação a 2000rpm por 5 minutos para obtenção do precipitado celular, as 

células foram homogeneizadas em meio total suplementado para diferenciação 

osteogênica (MTS), contendo α-MEM (Gibco), 10% de soro fetal bovino (Sigma), 

dexametasona 10-7M (Sigma), 5µg/mL de ácido ascórbico (Sigma), 7mM de β-

glicerofosfato (Sigma), 0,3µg/mL de fungizona (Gibco) e 50µg/mL de gentamicina 

(Gibco). Uma alíquota de 100µL desta solução foi adicionada ao mesmo volume de 

corante azul de tripan 0,1% (Sigma) para contagem celular por meio de um contador 

de células automático (Countess automated cell countertm, Invitrogen, Carlsbad, CA, 

EUA). As culturas celulares foram divididas em cinco grupos experimentais conforme 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Grupos experimentais utilizados na pesquisa 

Animais Grupo experimental Concentração de cafeína 

Controle (C) C Sem adição de cafeína 

Osteoporótico (OVX) 

OVX Sem adição de cafeína 

OVX1 1mM 

OVX3 3mM 

OVX5 5mM 

 

As células foram cultivadas em MTS, na densidade de 2 x 104 células por 

poço, em placas de cultura celular de 24 poços (Corning) (n=5) e incubadas a 37°C, 

em atmosfera umidificada contendo 5% de dióxido de carbono (CO2) e 95% de ar 

atmosférico. Durante o tempo de cultivo, as células foram observadas em 

microscópio de luz invertido (Axiovert 25, Zeiss, Alemanha) com troca dos meios de 

cultura a cada 3 ou 4 dias. 
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3.3 Análise microtomográfica (micro-CT) 

 

Após a eutanásia dos animais, os fêmures foram removidos e fixados em uma 

solução de formaldeído a 10% tamponado (pH=7) para análise tomográfica. Para a 

aquisição das imagens, adotou-se uma resolução espacial de 9.9µm com o 

microtomógrafo SkyScan 1172 (SkyScan Ltda., Antuérpia, Bélgica), com ajuste de 

60kV de voltagem e corrente de 165µA. 

O passo seguinte foi a reconstrução tridimensional das imagens e a 

determinação do volume de interesse (VOI), sendo este correspondente à região 

trabecular da distal do fêmur estendendo-se por 3mm. Para tal, foi adotada escala 

de cinza “threshold” de 255 (máximo) e 95 (mínimo) para avaliação do tecido ósseo 

trabecular. Os seguintes parâmetros estruturais foram avaliados: volume ósseo 

(mm3), percentual do volume de tecido ósseo (%), superfície óssea (mm2), 

densidade de superfície óssea (1/mm), número trabecular (1/mm), densidade de 

conectividade (1/mm3), separação trabecular (mm) e espessura trabecular (mm).  

Estes parâmetros, automaticamente gerados pelo software, são preconizados 

pela American Society of Bone and Mineral Research (Parfitt et al., 1987). Os 

programas DataViewer versão 1.4.1 (SkyScan Ltda.) e CT Analyser versão 1.11.8.0 

(SkyScan Ltda.) foram utilizados para análise. 

 

3.4 Administração in vitro da cafeína 

 

Neste estudo foi utilizada a cafeína em pó, adquirida da empresa Sigma, 

adicionada aos meios de cultura, nas concentrações de 1, 3 e 5mM para os grupos 

OVX1, OVX3 e OVX5 seguindo o protocolo de Kamagata-Kiyoura et al. (1999). 

 

3.5 Ensaios bioquímicos 

 

3.5.1 Proliferação celular 

 

Aos 7, 10 e 14 dias de cultura, a proliferação celular foi avaliada pelo ensaio 

colorimétrico MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio]} (Sigma). 

Após remoção do meio de cultura, as células foram incubadas com solução de MTS 
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+ MTT a 10% por 4 horas a 37ºC, em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e 

95% de ar atmosférico. Passado esse período, o meio de cultura foi removido dos 

poços e, em seguida, adicionado 1mL de solução de isopropanol ácido (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) em cada poço sob agitação por 5 minutos, para a 

solubilização completa do precipitado formado. Alíquotas de 150µL foram 

transferidas para uma placa de 96 poços para leitura em espectrofotômetro (µQuant, 

Bio-tek Instruments Inc., Winooski, VT, EUA) em comprimento de onda de 570nm. 

 

3.5.2 Conteúdo de proteína total e atividade de fosfatase alcalina (ALP) 

 

Após 10 e 14 dias de cultura celular, o meio de cultura foi removido das 

placas e os poços foram lavados três vezes com PBS (Gibco) aquecido a 37°C para 

remoção das células não aderidas e do meio de cultura sobressalente. Em seguida, 

os poços foram preenchidos com 1mL da solução de lauril sulfato de sódio 0,1% 

(Sigma) e deixados à temperatura ambiente (TA) por 30 minutos antes de iniciar os 

ensaios: 

a) Proteína total: a dosagem de proteína foi realizada seguindo o método de 

Lowry (Lowry et al., 1951). Para isso, 500µL da amostra contida em cada poço da 

placa de cultura foram transferidos ao respectivo tubo de ensaio, ao qual foram 

adicionados 500µL do reagente de Lowry (Sigma). Os tubos foram agitados 

vigorosamente e deixados em TA por 20 minutos. Após este período, 250µL da 

solução de Folin & Ciocaulteau’s phenol reagent (Sigma) foram adicionados aos 

tubos, que após agitação, ficaram em TA por 30 minutos para desenvolvimento da 

coloração azul. Passado o tempo, a absorbância de cada tubo foi determinada em 

um espectrofotômetro (Bio-Tek), em comprimento de onda de 680nm. O conteúdo 

de proteína total de cada poço foi calculado com base na construção de uma curva 

padrão a partir de albumina bovina (Sigma). Os resultados foram utilizados para 

normalização da atividade de fosfatase alcalina.  

b) Atividade de ALP: foi determinada através da liberação de timolftaleína pela 

hidrólise do substrato timolftaleína monofosfato, utilizando o kit comercial (Labtest 

Diagnostica SA, Lagoa Santa, MG, Brasil) e seguindo as instruções do fabricante. 

Foram utilizados tubos de ensaio para os grupos testes, padrão e branco. Em todos 

os tubos foram adicionados 50µL de substrato e 500µL de solução tampão; somente 

no tubo padrão foram acrescentados 50µL da solução padrão. Posteriormente, todos 
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os tubos foram colocados em banho-maria a 37ºC, para a realização do 

experimento. Foram acrescentados 50µL das amostras aos respectivos tubos testes 

em uma etapa realizada em intervalo máximo de 10 minutos. Decorrido o tempo, 

2mL do reagente de cor foram adicionados a todos os tubos de ensaio e, em 

seguida, determinou-se a absorbância em espectrofotômetro (Bio-Tek), no 

comprimento de onda de 590nm. Os dados da atividade de ALP foram normalizados 

pelo conteúdo de proteína total. 

 

3.5.3 Detecção de fosfatase alcalina in situ por meio de Fast Red 

 

A detecção da enzima fosfatase alcalina in situ foi realizada aos 7, 10 e 14 

dias.  Após a remoção do meio de cultura, os poços foram lavados duas vezes com 

PBS aquecido a 37°C. Trezentos e vinte miligramas do reagente Triz (Sigma) foram 

dissolvidos em 20mL de água deionizada para posterior adição de 7mg do reagente 

Fast Red (Sigma). Foram desprezados 2mL desta solução e acrescidos 8mg de 

Naphthol (Sigma)  diluídos em 2mL de dimetil formamida (Merck) formando a 

solução de trabalho. Um mililitro dessa solução foi adicionado em cada poço. A placa 

foi levada à incubadora em uma atmosfera umidificada a 37°C com 5% de CO2 por 

30 minutos. Decorrido esse tempo, a solução foi retirada dos poços e a placa seca à 

TA para posterior documentação fotográfica. Com o auxílio do software Image J, as 

imagens coloridas foram convertidas em imagens binárias, seguindo uma escala de 

cinza e os pixels contados, gerando um gráfico com os resultados.  

 

3.5.4 Detecção e quantificação de matriz mineralizada 

 

A detecção de matriz mineralizada foi avaliada ao final dos 17 e 21 dias de 

experimento. Após remoção do meio de cultura, os poços foram lavados três vezes 

com PBS (Gibco) aquecido a 37ºC, adicionados 2mL de formalina 10% para fixação 

e mantidos a 4°C por 24 horas. A formalina foi removida e os poços desidratados à 

TA em séries crescentes de álcoois (30°, 50°, 70° e 100°) por 1 hora para cada 

graduação alcoólica. Após secagem, os poços foram corados com vermelho de 

alizarina a 2% pH 4,2 (Sigma) por 10 minutos e as áreas de mineralização ricas em 

cálcio evidenciadas pela coloração vermelha. Para quantificação da coloração 

segundo método de Gregory et al. (2004), 280µL de ácido acético a 10% (Labsynth, 
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Lab Ltda, Diadema, SP, Brasil) foram acrescentados a cada poço e as placas 

deixadas sob agitação suave por 30 minutos. A camada de células foi raspada com 

o auxílio de uma ponteira, a solução transferida para tubos eppendorf de 1,5mL, 

aquecida a 85ºC por 10 minutos e resfriadas em gelo por 5 minutos. Os tubos foram 

centrifugados a 13.000rpm por 20 minutos. Um volume de 150µL do sobrenadante 

foi transferido para uma placa de 96 poços (Corning) e 40µL de hidróxido de amônia 

a 10% (Quimibras, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) foram adicionados. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro (Bio-Tek) em um comprimento de onda de 405nm. 

 

3.5.5 Análise da expressão gênica por reação em cadeia de polimerase em 

tempo real (Real-time PCR) 

 

Ao final de 7, 10 e 14 dias de experimento o meio de cultura foi removido dos 

poços e adicionado o reagente Trizol LS (Life Technologies, Grand Island, NY, EUA) 

à TA, sob agitação por pipetagem. As amostras foram transferidas para tubos 

eppendorf e armazenadas em freezer a -20°C por 48 horas. Após esse período, foi 

realizada a extração do RNA total utilizando o kit SV Total RNA Isolation System 

(Promega, Madison, WI, EUA), de acordo com as especificações do fabricante. Em 

seguida, o RNA total foi quantificado a partir de 1µL de amostra no aparelho 

NanoVue (GE Healthcare Life Sciences, Piscataway, NJ, EUA) em diferentes 

comprimentos de onda (260, 280, 230 e 320nm) e a integridade de cada amostra foi 

avaliada utilizando um chip, capaz de verificar amostras de RNA na concentração de 

25 a 500ng/μL, no equipamento Agilent 2100 Bioanalyser (Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA, EUA), seguindo o protocolo estabelecido pelo fabricante. As 

amostras do RNA total foram aliquotadas e aquecidas a 70ºC por 2 minutos e, em 

seguida, mantidas no gelo até o momento da aplicação no gel. A matriz do gel, 

aplicada nos capilares do chip, contém uma mistura de fluoróforos e marcadores de 

peso molecular. A ligação dos fluoróforos ao marcador e ao RNA resulta na emissão 

de fluorescência, que é quantificada, permitindo a separação do RNA ribossômico 

18S e 28S e a verificação da integridade do RNA total a partir da atribuição de um 

número de integridade do RNA (RIN) que varia de 1 a 10. Foram consideradas 

amostras viáveis para realização do Real-time PCR aquelas que apresentaram 

valores de RIN superiores a 8. 
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Depois de constatada a integridade do RNA, o passo seguinte foi a confecção 

da fita complementar de DNA (cDNA) a partir de 1µg de RNA total. Este 

procedimento foi realizado no termociclador Mastercycle Gradient (Eppendorf, 

Hamburg, Alemanha) por meio de reação com a enzima transcriptase reversa, 

utilizando o kit High-capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems, Fort 

City, CA, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. Para as reações de 

Real-time PCR, foram utilizadas sondas TaqMan (Applied Biosystems) para os 

genes-alvo em equipamento StepOne Plus (Life Technologies). As reações foram 

realizadas em quadruplicata utilizando 5μL de TaqMan Gene Expression Master Mix, 

0,5μL de sonda TaqMan para os genes de interesse (Tabela 2) e 4,5μL de cDNA 

(11,25ng), para um volume final de 10μL/reação. As reações de amplificação 

consistem em 2 minutos a 50ºC, 10 minutos a 95ºC, quarenta ciclos de 15 segundos 

a 95ºC e 1 minuto a 60ºC (desnaturação e extensão). Os resultados foram 

analisados com base no valor de Ct (cicle threshold ou ciclo limiar), sendo este o 

ponto correspondente ao número de ciclos em que a amplificação das amostras 

atinge um limiar, determinado entre o nível de fluorescência dos controles negativos 

e a fase de amplificação exponencial das amostras. Como controle endógeno foi 

avaliada a expressão do gene para a enzima Actb (β-Actina). Os níveis de 

expressão do controle endógeno foram utilizados para a normalização dos níveis de 

expressão do gene-alvo e uma amostra negativa (água) foi submetida à reação com 

cada sonda TaqMan utilizada. A normalização e quantificação relativa da expressão 

gênica foram realizadas pelo método de 2-ΔΔCT (Livak e Schmittgen, 2001). Os dados 

foram representados como diferença (em vezes) na expressão gênica normalizada 

pela β-Actina. 
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Tabela 2: Sondas TaqMan utilizadas nos ensaios de Real time PCR 

Gene-alvo Nome do Gene Identificação do Ensaio 

Actb β-Actina Rn4352931 

Bmp4 Proteína morfogenética óssea 4 Rn00432087_m1 

Opg Osteoprotegerina Rn00563499_m1 

RankL 
Ligante do receptor ativador do fator nuclear 

kappa B 
Rn00589289_m1 

Runx2 Fator de transcrição relacionado ao gene runt 2 Rn01512298_m1 

Alpl Fosfatase alcalina fígado/osso/rim Rn01516028_m1 

iBsp Sialoproteína óssea Rn00561414_m1 

Bglap 
Proteína óssea gama carboxi-glutâmica 

(osteocalcina/Oc) 
Rn00566386_g1 

Spp1 Fosfoproteína secretada 1 (osteopontina/Opn) Rn01449972_m1 

Sp7 Fator de transcrição Sp7 (osterix/Osx) Rn01761789_m1 

 

3.6 Análise estatística 

 

Os dados quantitativos obtidos foram submetidos aos testes de aderência à 

curva normal e homogeneidade de variâncias. Constatada a normalidade da 

distribuição amostral, foi aplicada a análise de variância (ANOVA), seguida de pós-

teste, quando apropriado. Caso contrário, foi aplicado o teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido de pós-teste de Mann-Whitney quando necessário. O nível 

de significância foi estabelecido em 5%. Toda a análise estatística foi realizada por 

meio do software GraphPad Prism. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise microtomográfica (micro-CT) 

 

 O resultado da análise microtomográfica mostrou relevante diferença na 

microarquitetura óssea dos fêmures, o que caracteriza uma condição de 

osteoporose nas ratas submetidas à ovariectomia, indicando o sucesso da técnica 

aplicada. 

 

Figura 5 – Análise microtomográfica bidimensional ilustrando as diferenças na microarquitetura óssea 
entre os fêmures de ratas controle (à esquerda) e osteoporótica (à direita) após 60 dias de 
ovariectomia. 

 

 

 

 Todos os parâmetros morfométricos analisados mostraram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos controle e osteoporótico, exceto a 

espessura trabecular, que apresentou dados similares, conforme os gráficos a 

seguir. 
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Figura 6 – Parâmetros analisados por meio de micro-CT dos fêmures de ratas controle e 

ovariectomizada por 60 dias. Teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney para p < 0,05. 
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4.2 Proliferação celular 

 

Ao final de 7 dias, a proliferação celular foi similar nos grupos controle (C) e 

osteoporótico (OVX), não havendo diferença estatisticamente significante entre eles, 

enquanto que as células do grupo com 1mM de cafeína (OVX1) apresentaram menor 

proliferação quando comparado ao grupo OVX, com p < 0,05. No entanto, a queda 

na proliferação celular no grupo OVX1 foi menor quando comparada aos grupos com 

maiores concentrações de cafeína (OVX3 e OVX5). 

No período experimental de 10 dias, observou-se que o grupo OVX apresentou 

maior proliferação celular quando comparado ao grupo C (p < 0,05). A proliferação 

do grupo com 1mM de cafeína continuou maior que os grupos com 3mM e 5mM. 

Aos 14 dias houve uma similaridade nos resultados entre os grupos C, OVX e OVX1, 

com maior queda na proliferação das células do grupo OVX5, com diferença 

estatística (p < 0,05). 

 

Figura 7 - Proliferação celular de células osteoblásticas provenientes da medula óssea de ratas 
controle (C) e com osteoporose (OVX) cultivadas em diferentes concentrações de cafeína (1, 3 e 
5mM) aos 7, 10 e 14 dias de cultura celular, avaliada por meio de ensaio colorimétrico (MTT). Teste 
estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 
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4.3 Atividade de fosfatase alcalina (ALP) 

 

 Aos 10 e 14 dias, os resultados foram semelhantes, sem apresentar 

diferenças estatísticas entre os grupos. No entanto, foi possível observar neste 

ensaio que o grupo com maior atividade de ALP foi o OVX5, seguido pelos grupos 

OVX3 e controle. O grupo com a concentração de 1mM de cafeína foi o que 

apresentou menor atividade de fosfatase alcalina.  

 

Figura 8 – Atividade de fosfatase alcalina de células osteoblásticas obtidas da medula óssea de 
ratas controle e osteoporótica com adição de 1mM, 3mM e 5mM de cafeína aos 10 e 14 dias de 
cultura celular, normalizada pelo conteúdo de proteína total. Teste estatístico não paramétrico de 
Kruskal-Wallis para p < 0,05. 

 

 

4.4 Detecção de fosfatase alcalina in situ por meio de Fast Red 

 

Nos períodos de 7 e 10 dias de cultura, a detecção de fosfatase alcalina in 

situ no grupo controle foi maior que no grupo osteoporótico sem cafeína (p < 0,05). 

Embora a presença de ALP tenha sido maior no grupo OVX quando comparado ao 

grupo com adição de 1mM de cafeína (p < 0,05), este foi o que apresentou maior 

quantidade da proteína in situ em relação aos grupos com as demais concentrações 

de cafeína, sendo bastante visível a sua queda em OVX3 e OVX5 em relação ao 

grupo osteoporótico (p < 0,05). 
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Aos 14 dias o grupo OVX1 apresentou maior detecção de ALP in situ que os 

demais grupos, no entanto a diferença estatística só ocorreu na comparação do 

grupo com a concentração de 5mM  ao grupo OVX (p < 0,05). 

 

Figura 9 – Detecção de fosfatase alcalina in situ (Fast Red) aos 7, 10 e 14 dias de cultura celular de 

ratas controle e osteoporótica com adição de 1mM, 3mM e 5mM de cafeína. 

 

 

 

Figura 10 – Detecção de fosfatase alcalina in situ de células osteoblásticas da medula óssea de ratas 
controle e osteoporótica com adição de 1mM, 3mM e 5mM de cafeína aos 7, 10 e 14 dias de cultura 
celular, utilizando o método de Fast Red. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 

0,05. 

 

 



 46 Resultados 

4.5 Detecção e quantificação de matriz mineralizada 

 

 A avaliação quantitativa dos nódulos de cálcio mostrou um aumento na 

mineralização das células do grupo osteoporótico em comparação ao grupo controle 

aos 17 e 21 dias, sem diferença estatística. O grupo OVX1 apresentou maior 

mineralização que os grupos com 3mM e 5mM de cafeína nos dois períodos 

experimentais. Estes grupos apresentaram pouca mineralização das células, como 

pode ser visto na imagem dos poços aos 17 dias (Figura 11).  

As células com adição de 1mM de cafeína mostraram mineralização similar às 

células do grupo controle no período de 21 dias e maior que as demais 

concentrações. 

 

Figura 11 - Nódulos de mineralização de células osteoblásticas obtidas da medula óssea de ratas 
controle e com osteoporose nos períodos de 17 e 21 dias de cultura celular com adição de 1mM, 
3mM e 5mM de cafeína.  
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Figura 12 – Quantificação de nódulos de mineralização de células osteoblásticas da medula óssea 
de ratas controle e com osteoporose com adição de 1mM, 3mM e 5mM de cafeína aos 17 e 21 dias, 
por meio da extração de vermelho de alizarina. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis 
para p < 0,05. 

 

 

4.6 Análise da expressão gênica por reação em cadeia de polimerase em 

tempo real (Real-time PCR) 

 

 Para a análise da expressão gênica por meio de PCR, foi avaliada a 

integridade do RNA com base nos valores do RIN, que ficaram acima de 9 (Figura 

13). 

Embora todos os grupos experimentais nos três períodos avaliados tenham 

mostrado que o RNA estava íntegro, com RIN superior a 9, a quantidade de RNA 

não foi suficiente para a realização do Real-time PCR para os grupos OVX3 e OVX5 

no período de 7 dias e para o grupo OVX5 nos períodos de 10 e 14 dias, mesmo o 

experimento sendo realizado em triplicata. 
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Figura 13 - Análise da integridade do RNA utilizando chip com gel de agarose.  

 

 

Analisando a expressão do gene da fosfatase alcalina (Alpl) observou-se que 

nos períodos de 7 e 10 dias o grupo osteoporótico apresentou maior expressão que 

o grupo controle. Aos 7 dias a expressão do grupo OVX1 mostrou resultado similar 

ao grupo controle, mas reduziu essa expressão aos 10 dias. Aos 14 dias a 

expressão dos grupos OVX, OVX1 e OVX3 foi semelhante, entretanto com menor 

expressão que o grupo controle. Não houve diferença estatística entre os grupos, 

exceto para o grupo OVX3 aos 10 dias, que mostrou uma baixa expressão deste 

gene em relação aos outros grupos do mesmo período. 
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Figura 14 - Análise da expressão gênica de Alpl em grupos de células obtidas da medula óssea de 
ratas controle (C) e osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, 
respectivamente) de cafeína ao meio de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis 
para p < 0,05. 

 

 

 Aos 7 dias, a expressão de osteocalcina (Oc) (Figura 15) foi maior no grupo 

OVX e menor no grupo OVX1 (p < 0,05). Aos 10 e 14 dias dias de cultura o grupo 

OVX1 obteve maior expressão que os demais grupos, mas sem diferença estatística 

entre os grupos. 

Aos 7 dias, o resultado dos grupos controle e OVX foi similar, havendo um 

destaque na expressão gênica de Runx2 (Figura 16) no grupo OVX1, porém sem 

diferença estatística. Aos 10 e 14 dias a maior expressão desse gene pode ser 

observada no grupo OVX1, com diferenças estatisticamente significantes, enquanto 

a menor expressão ocorreu no grupo osteoporótico sem cafeína (p < 0,05). 
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Figura 15 – Expressão gênica de Oc em células obtidas da medula óssea de ratas controle (C) e 
osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de cafeína ao meio 
de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 

 

 

 

Figura 16 - Expressão do gene Runx2 em células da medula óssea de ratas controle (C) e 
osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de cafeína ao meio 
de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 
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A expressão da proteína óssea morfogenética 4 (Bmp4) no grupo C foi maior 

que no grupo OVX em todos os períodos (p < 0,05 aos 7 dias), enquanto que o 

grupo OVX1 apresentou valores maiores que OVX. Aos 10 dias o grupo com maior 

expressão desse gene foi o OVX3 (p < 0,05). Os grupos C, OVX1 e OVX3, aos 14 

dias, mostraram resultados similares, todos maiores que o grupo OVX. 

 

Figura 17 - Análise da expressão gênica de Bmp4 em células obtidas da medula óssea de ratas 
controle (C) e osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de 
cafeína ao meio de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 

 

 

  

A expressão do gene Rankl foi maior no grupo OVX1 em todos os períodos 

experimentais. Aos 7 dias o grupo OVX apresentou menor expressão que os 

demais, no entanto as diferenças entre os grupos não foram significantes. No 

décimo dia, os três grupos osteoporóticos apresentaram maior expressão que o 

grupo controle, também sem significância estatística. No último período 

experimental, o grupo com menor expressão de Rankl foi o OVX, resultado também 

observado no sétimo dia. 
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Figura 18 - Expressão do gene Rankl em células obtidas da medula óssea de ratas controle (C) e 
osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de cafeína ao meio 
de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 

 

 

 

A expressão de osteoprotegerina (Opg) (Figura 19) nos grupos OVX e OVX1 

foi menor quando comparada ao grupo controle no sétimo dia. Aos 10 dias, o grupo 

OVX1 mostrou maior expressão que o grupo osteoporótico sem cafeína (p < 0,05). 

No período de 14 dias a expressão de Opg no grupo OVX3 se destacou (p < 0,05), 

enquanto que no grupo OVX praticamente não foi expressa. 

A osteopontina (Opn) (Figura 20) foi mais expressa nos grupos 

osteoporóticos, nos três períodos experimentais, quando comparado ao grupo 

controle. Aos 7 dias o grupo OVX apresentou a maior expressão desse gene (p < 

0,05). No décimo dia de cultivo o grupo com 3mM de cafeína se destacou com a 

expressão gênica mais elevada, seguida pelos grupos com 1mM de cafeína e pelo 

grupo sem adição desta substância. No período de 14 dias houve pequena diferença 

entre os grupos OVX1 e OVX3; a expressão de ambos foi maior que os grupos 

osteoporótico e controle. 
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Figura 19 - Expressão gênica de Opg em células obtidas da medula óssea de ratas controle (C) e 
osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de cafeína ao meio 
de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 

 

 

Figura 20 – Expressão gênica de Opn em células da medula óssea de ratas controle (C) e 
osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de cafeína ao meio 
de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 
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No sétimo dia de cultura não houve diferença significante entre os grupos na 

expressão do gene osterix (Osx), embora seja possível notar uma expressão 

levemente maior nos grupos OVX1 e OVX em relação ao controle. O grupo OVX 

apresentou expressão similar ao grupo controle aos 10 dias, enquanto a expressão 

desse gene diminuiu nos grupos com 1mM e 3mM de cafeína no mesmo período 

experimental. Aos 14 dias o grupo OVX3 apresentou a maior expressão gênica que 

os demais grupos, inclusive ao longo do tempo. 

 

Figura 21 - Expressão do gene osterix em células obtidas da medula óssea de ratas controle (C) e 
osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de cafeína ao meio 
de cultura. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 

 

 

A expressão do gene da sialoproteína óssea (Bsp) aos 7 dias foi similar entre 

os grupos C e OVX1, com maior expressão no grupo osteoporótico sem cafeína. Aos 

10 dias a maior expressão de Bsp se deu no grupo OVX seguido dos grupos OVX1, 

C e OVX3, este com p < 0,05. No último período analisado, o grupo OVX3 

apresentou menor expressão em relação aos demais grupos, sem significância 

estatística. 
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Figura 22 - Análise da expressão gênica de Bsp em células da medula óssea de ratas controle (C) e 
osteoporótica (OVX) com adição de 1mM e 3mM (OVX1 e OVX3, respectivamente) de cafeína ao meio 
de cultura osteogênico. Teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis para p < 0,05. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A osteoporose é uma doença óssea na qual a quantidade de tecido 

mineralizado diminui e a estrutura trabecular é prejudicada (Sattui e Saag, 2014). O 

osso cortical torna-se mais fino e poroso e os espaços medulares ficam maiores, 

como consequência da diminuição da espessura trabecular. Tais condições 

fragilizam a estrutura óssea, aumentando a ocorrência de fraturas (Nguyen et al., 

2007; Yang et al., 2015).  Com o intuito de comprovar a eficácia da técnica de 

ovariectomia para indução do quadro de osteoporose nos animais utilizados nesta 

investigação, foi realizada a análise microtomográfica dos fêmures das ratas controle 

e osteoporótica. As imagens obtidas e os valores quantitativos mostraram uma 

diminuição significativa na densidade de conectividade, na superfície óssea, no 

volume ósseo, na espessura e número trabecular, bem como o aumento da 

separação trabecular no tecido ósseo femoral das ratas osteoporóticas quando 

comparado ao grupo controle, confirmando assim, o quadro de osteoporose 

necessário para a realização deste estudo.  

A osteoporose está associada a múltiplos fatores e a prática de exercícios 

regulares, redução do tabagismo e do consumo de álcool associados a uma dieta 

equilibrada podem desempenhar importantes papéis na prevenção desta doença 

(Hallstrom et al., 2013; Yang et al., 2015). O consumo de café é um hábito comum 

na dieta de grande parte da população mundial e tem seus benefícios, como 

prevenção de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares; entretanto, ele pode 

ter efeitos prejudiciais quando tomado em grandes doses (Hallstrom et al., 2013; 

Choi et al., 2014). Reconhecendo a cafeína como principal constituinte dessa 

bebida, concentrações de 1, 3 e 5mM dessa substância foram utilizadas neste 

estudo e adicionadas ao meio de cultura com o intuito de verificar efeitos benéficos 

e/ou deletérios da cafeína em relação ao metabolismo das células osteoblásticas da 

medula óssea. 

As concentrações de cafeína utilizadas foram estabelecidas com base na 

literatura. Su et al. (2013) utilizaram concentrações de 0,1 a 1mM de cafeína em 

culturas de linhagem de células tronco da medula óssea de camundongo (M2-10B4) 

e concluíram que a cafeína em baixas concentrações (0,1-0,3mM) apresentou efeito 

osteogênico; entretanto, quando essas concentrações foram elevadas, foi observado 

um efeito inibitório. Zhou et al. (2010) também utilizaram concentrações de 0,1 a 
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1mM, no entanto notaram perda de massa óssea à medida que aumentaram as 

concentrações, desregulando alguns efeitos importantes na osteogênese. No estudo 

de Rapuri, Gallagher e Nawaz (2007) foram utilizadas concentrações de 0,2 a 10mM 

de cafeína adicionadas ao meio de cultura com vitamina D3; os resultados sugeriram 

que a cafeína apresentou um efeito inibitório na expressão da vitamina D3, afetando 

indiretamente as células osteoblásticas. 

Na presente investigação, os resultados obtidos pelo método colorimétrico de 

MTT mostraram que quanto maior a concentração de cafeína adicionada ao meio 

osteogênico, menor a proliferação celular nas culturas dos grupos osteoporóticos. 

Segundo Tsuang et al. (2006) a cafeína pode aumentar a taxa de apoptose das 

células osteoblásticas e apresentar potencial efeito deletério na viabilidade celular. 

No entanto, em estudo in vitro de Liu et al. (2011), a viabilidade das células da 

medula óssea não foi afetada pelo tratamento com 0,005-0,1mM de cafeína por 24 

horas; a cafeína também não induziu citotoxicidade em células MC3T3-E1 nas 

concentrações de 0,001-1mM nesse mesmo estudo. Estes resultados corroboram 

com os dados obtidos nesta investigação para a concentração de 1mM, sugerindo 

que a citotoxicidade provocada pela cafeína ocorre quando a mesma está em altas 

concentrações. 

O metabolismo das células osteoblásticas foi afetado pela presença da 

cafeína, principalmente em relação à atividade de proteínas como a fosfatase 

alcalina, que mostrou resultados similares nos dois períodos avaliados, apontando 

que na osteoporose existe uma tendência à diminuição da atividade desta proteína e 

um aumento quando adicionada cafeína ao meio de cultura; apesar disso, as 

diferenças não foram estatisticamente significantes. Uma atividade elevada de 

fosfatase alcalina em animais osteoporóticos está relacionada ao aumento do 

processo de remodelação óssea, ou seja, da frequência de ativação entre os 

processos de formação e reabsorção óssea (Egrise et al., 1992). Em mulheres na 

pós-menopausa, os marcadores de formação óssea mostram-se aumentados; 

mudanças em curto prazo nestes marcadores podem significar fatores de pré-

disposição a alterações na densidade mineral óssea (Lumachi et al., 2009). 

O aumento da atividade nos grupos tratados não foi condizente com o método 

colorimétrico para detecção in situ da ALP, que mostrou uma diminuição da 

marcação à medida que houve aumento da concentração de cafeína. Sugere-se que 

tal fato possa ter ocorrido devido à normalização do ensaio bioquímico de ALP ser 
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realizada pelo conteúdo de proteína total, ao passo que no ensaio de Fast Red, o 

gráfico representa uma condição absoluta, sem normalização. 

A mineralização no grupo OVX foi maior que no grupo controle quando 

avaliados os nódulos de cálcio por meio de vermelho de alizarina. Busse et al. 

(2009) também notaram um aumento na taxa de mineralização de pacientes 

osteoporóticos quando comparado ao estudo com pacientes saudáveis. Alguns 

autores como Yu et al. (2012) sugerem que este achado se deva a uma tentativa do 

organismo em depositar maiores quantidades de matriz óssea para uma possível 

reparação frente à condição de osteoporose. Porém, não se pode afirmar que a 

matriz formada possua a qualidade e densidade desejada, mas sim uma formação 

frágil e friável. A maior taxa de mineralização no grupo com 1mM de cafeína, em 

relação aos outros grupos, pode indicar que esta dose seja menos prejudicial ao 

tecido ósseo. Um dos efeitos das altas doses de cafeína no organismo é a 

capacidade de aumentar a excreção de cálcio urinário, podendo também reduzir a 

absorção de cálcio endógeno, o que poderia interferir no processo de mineralização 

do tecido ósseo (Heaney, 2002). 

 O processo de remodelação óssea também pode ser compreendido ao 

analisar a expressão de genes relacionados à formação e reabsorção de tecidos 

mineralizados, assim como à diferenciação osteoblástica. Neste estudo, o efeito da 

cafeína foi avaliado ao analisar a expressão dos genes e constatar a baixa 

quantificação dos mesmos nos grupos OVX com 3 e 5mM de cafeína no período de 

7 dias e no grupo OVX com adição de 5mM de cafeína aos 10 e 14 dias de cultura. 

Os genes desses grupos tiveram sua integridade avaliada e mostraram resultados 

muito satisfatórios, com RIN maior que 9 em todas as amostras. Esta intercorrência 

pode estar relacionada à redução da quantidade de células viáveis durante a cultura 

celular com adição das referidas doses.  

Os níveis de fosfatase alcalina e osteocalcina refletem as alterações na 

formação óssea de forma mais sensível e específica. Zhao et al. (2015), em estudo 

realizado com mulheres osteoporóticas aponta que, clinicamente, a osteoporose 

pode ser classificada em tipo 1 (osteoporose pós-menopausa) e tipo 2 (osteoporose 

senil). A osteoporose tipo 1 está associada às alterações endócrinas provocadas 

pela menopausa e são acompanhadas de níveis elevados dos índices metabólicos 

ósseos. Contrariamente, a osteoporose tipo 2, resultante do processo de 

envelhecimento, é acompanhada de níveis reduzidos desses índices. Isso pode 
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explicar o porquê da expressão relativa de Alpl e Oc serem maiores no grupo OVX 

quando comparado ao grupo controle, corroborando as afirmações feitas por Yu et 

al. (2012) de que as atividades metabólica e funcional das células pode estar 

aumentada na osteoporose com o intuito de reequilibrar o processo de remodelação. 

Durante o processo de osteogênese, genes como o Runx2 são expressos em 

alguns estágios deste processo. O Runx2 é um ativador de transcrição essencial na 

diferenciação osteoblástica e morfogênese do esqueleto. Zhou et al. (2010) 

mostraram que a cafeína reduziu significativamente a expressão deste gene em uma 

situação de osteoporose. No presente estudo, a expressão deste gene no grupo 

OVX com 1mM de cafeína, nos três períodos analisados, foi maior que nos demais 

grupos, incluindo o grupo controle.  

De acordo com Merciris et al. (2007), a sobre-expressão de Runx2 afeta a 

diferenciação osteoblástica e induz a perda óssea, inibindo o efeito anabólico do 

paratormônio (PTH) no tecido ósseo. Por outro lado, estudo como o de Reis et al. 

(2015) mostram que as células osteoblásticas isoladas de ratos recém-nascidos 

cujas mães haviam ingerido cafeína durante a gestação, apresentaram aumento da 

expressão de vários marcadores osteogênicos, inclusive do Runx2, com 

consequente aumento da formação de nódulos mineralizados, assim como 

observado nos resultados obtidos neste estudo. Ainda outros estudos como o de Su 

et al. (2013) mostraram que concentrações de até 0,1mM aumentaram a expressão 

do Runx2, sugerindo um efeito benéfico na diferenciação de uma linhagem de 

células osteoblásticas da medula óssea (M2-10B4). 

O gene Bmp4 está envolvido no desenvolvimento cartilaginoso e ósseo, 

especificamente dentes e membros, além do reparo de fraturas. Este gene, em 

particular, faz parte de uma superfamília de proteínas, a TGF-β (fator de crescimento 

transformador beta) e desempenha importante papel na ossificação endocondral, 

além de estar envolvido no desenvolvimento dos músculos e na mineralização óssea 

(Miyazaki et al., 2003). A expressão desse gene, neste estudo, foi influenciada pela 

adição da cafeína, se apresentando maior nos grupos OVX1 e OVX3 em relação ao 

grupo osteoporótico sem adição da mesma. Com base no estudo de Yun et al. 

(2015), pode haver uma correlação positiva entre a cafeína e as vias de sinalização 

de BMP e Wnt/β-catenina na tentativa de promover a osteogênese, não 

necessariamente aumentando a mineralização óssea. 
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Vários estudos tem observado que os processos de crescimento, maturidade, 

proliferação e diferenciação dos osteoclastos são sincronizados e modulados por 

vários fatores, entre eles, a via de sinalização Rank/Rankl/Opg, que desempenha 

um papel fundamental na reabsorção óssea, afetando significativamente o 

metabolismo deste tecido (Rogers e Eastell, 2005; Trouvin e Goëb, 2010). 

A proteína Rankl é o fator chave para separação e demarcação de 

osteoclastos, sendo responsável pelo seu recrutamento, fusão e ativação das 

formas maduras, além de inibir a apoptose destas células. A osteoprotegerina é uma 

citocina solúvel produzida por osteoblastos ativos, atuando como um “receptor-

armadilha” para o Rankl e, consequentemente, inibindo toda a via de diferenciação 

dos osteoclastos em estágios iniciais. Neste mecanismo a Opg desempenha o papel 

de inibidor de reabsorção óssea, bem como o de regulador da massa óssea; 

suprimindo a diferenciação dos osteoclastos, ela bloqueia sua atividade e induz a 

apoptose destas células (Raisz, 2005; Wolski et al., 2016). 

Neste estudo, a expressão do gene Rankl foi maior que a do gene Opg nos 

grupos osteoporóticos com adição de cafeína. Este resultado pode sugerir que a 

cafeína potencializou o processo de reabsorção óssea nesses grupos. Bastos et al. 

(2014) também identificaram o aumento de Rankl  em relação a Opg  em animais 

osteoporóticos submetidos ao consumo de cafeína, sugerindo que a diferenciação 

osteoclástica e/ou sua função foram elevadas em animais com deficiência de 

estrógeno. 

A osteopontina também desempenha importante função na regulação da 

formação óssea. É um constituinte proeminente da matriz óssea e frequentemente 

usado como um marcador na avaliação da diferenciação osteogênica in vitro e in 

vivo (Zhang et al., 2011; Wei et al., 2016).  

A expressão gênica de Opn nesta pesquisa apresentou valores maiores aos 

10 e 14 dias nos grupos osteoporóticos com cafeína; por se tratar de um marcador 

tardio, o período de 7 dias mostrou expressão relativa mais baixa. Bastos et al. 

(2014) não observaram diferenças entre os grupos osteoporóticos com ou sem 

cafeína na expressão desse gene, talvez por ter avaliado sua expressão somente 

aos 8 dias de cultura. Já Melhus et al. (2010) observaram aumento nos níveis de 

Opn no calo de fratura tibial em ratas ovariectomizadas após três semanas de 

reparo. Esses autores sugerem que a osteopontina desempenhe alguma função 

durante a perda óssea relacionada à deficiência de estrógeno, uma vez que está sob 
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influência tanto do estrógeno como da vitamina D, podendo agir na atividade 

osteoclástica e na mineralização da matriz.  

A diferenciação osteoblástica é um processo de múltiplos passos onde células 

mesenquimais se diferenciam em células de linhagem osteoblástica, incluindo 

osteócitos. Osterix é um fator de transcrição específico do osteoblasto, o qual ativa 

uma gama de genes durante a diferenciação de pré-osteoblastos em osteoblastos 

maduros e osteócitos (Sinha e Zhou, 2013). O papel essencial do Osx no processo 

de formação e homeostase óssea é bem estabelecido. Animais com mutações 

nesse gene apresentaram falta de neoformação óssea, ausência de reabsorção de 

cartilagem mineralizada e defeitos na maturação e formação dos osteócitos (Kaback 

et al., 2008). 

Autores como Föger-Samwald et al. (2016) analisaram a expressão relativa 

de Osx em mulheres idosas com fratura osteoporótica no quadril e notaram uma 

expressão significativamente menor desse gene, o que fornece evidências para a 

disfunção osteoblástica e aumento da atividade osteoclástica neste grupo de 

mulheres. No presente estudo, a expressão de osterix nos grupos avaliados não 

mostrou diferença significativa, independente da adição de cafeína, exceto em dois 

períodos experimentais. O grupo OVX3 apresentou o maior valor na expressão deste 

gene aos 14 dias, enquanto aos 10 dias, esse grupo apresentou a menor expressão, 

sugerindo que a concentração de 3mM de cafeína possa afetar a formação óssea 

nesses grupos. 

Outra proteína envolvida na regulação da osteogênese é a sialoproteína 

óssea, um componente importante da matriz óssea extracelular. A exata função da 

Bsp nos tecidos mineralizados não é conhecida, entretanto uma possibilidade é a de 

que atue como um núcleo para a formação dos primeiros cristais de apatita (An et 

al., 2016). A expressão relativa desse gene no presente estudo mostrou valores 

maiores para o grupo OVX seguido do grupo OVX com 1mM de cafeína aos 7 e 10 

dias; entretanto na concentração de 3mM, a expressão foi a menor observada aos 

10 e 14 dias. Outros estudos observaram que ratas osteoporóticas que receberam 

ingestão de 10mg de cafeína a cada 100g de peso corporal por dia não 

apresentaram diferença significante na expressão de Bsp entre os grupos estudados 

(Bezerra et al., 2013). Por outro lado, Reis et al. (2015) avaliaram filhotes de animais 

tratados com cafeína durante a gravidez, que consumiram 25, 50 e 100mg/kg de 

cafeína, notando resultado elevado na expressão de sialoproteína óssea na dose 
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intermediária, indicando novamente que baixas doses dessa substância possam 

apresentar efeitos benéficos no metabolismo e atividade funcional de células 

osteoblásticas.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados obtidos, pode ser concluído que: 

 o modelo de osteoporose escolhido para esta investigação promove 

alterações no tecido ósseo femoral como comprovado por análise 

microtomográfica; 

 a cafeína administrada in vitro nas três concentrações selecionadas afeta 

o metabolismo de células osteoblásticas em uma condição de 

osteoporose, evidenciado por ensaios bioquímicos e moleculares; 

 a dose selecionada de 1mM de cafeína promoveu menores efeitos 

deletérios às culturas celulares, sugerindo a possibilidade de ingestão de 

pequenas doses desta substância por indivíduos que apresentem 

diagnóstico confirmado de osteoporose. 
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Anexo A: Aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 

 

 


