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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da cafeína e / ou da deficiência 
de estrógeno sobre a densidade óssea (BD) e sobre os estágios iniciais do processo 
de reparo ósseo (BH) em ratos. Os animais foram divididos em quatro grupos: 
Controle: não ingestão de cafeína e ovariectomia simulada (n = 15); Cafeína: 
ingestão de cafeína e ovariectomia simulada (n = 15); OVX: não ingestão de cafeína 
e ovariectomia (n =15); cafeína/OVX: ingestão de cafeína e ovariectomia. Os 
fêmures permaneceram intactos, enquanto defeitos de tamanho crítico foram criados 
nas tíbias (57 dias após o início da administração de cafeína e 43 dias após a 
ovariectomia). Oito dias após a criação do defeito, os animais foram eutanaziados e 
os tecidos foram coletados, fixados, descalcificados e submetidos a um 
processamento histológico. Nos fêmures foi avaliada a BD, análise morfológica por 
microscopia eletrônica de varredura, número de células positivas para a fosfatase 
ácida resistente ao tartarato (TRAP), para o ligante do receptor ativador do fator 
nuclear kappa-beta (RANKL) e para osteoprotegerina (OPG). Análises de BH, o 
número de células positivas para TRAP, RANKL, OPG e para a proporção 
RANKL/OPG, assim como a expressão gênica da proteína morfogenética óssea 
(BMP-2), BMP-7, osteopontina e regulador ativador de transcrição com cauda rica  
em ácido glutâmico (E) e ácido aspártico (D) (ED) que interage com CBP/p300 
(CITED2) foram realizadas na região dos defeitos nas tíbias. O processo de BH 
apresentou-se diminuído no grupo cafeína quando comparado ao grupo controle. Os 
fêmures dos grupos OVX e cafeína/OVX apresentaram níveis mais baixos de BD, 
maior proporção de células positivas para RANKL/OPG, interrupção de trabéculas e 
ampliação dos espaços medulares quando comparado ao grupo controle. O número 
de células positivas para TRAP foi maior nos fêmures do grupo cafeína e na região 
de defeito do grupo OVX. O grupo cafeína/OVX apresentou a maior proporção de 
células RANKL/OPG+ em defeitos de fêmures. O grupo OVX apresentou a maior 
expressão de BMP-2, BMP-7 e CITED-2. Em conclusão, a cafeína 
predominantemente afetou o BH enquanto a deficiência de estrógeno afetou 
principalmente a BD, porém não foi observado efeitos deletérios sinérgicos quando 
ambas as condições estavam presentes. Ambas condições desregulam os níveis de 
células de reabsorção óssea e fatores relacionados à osteoclastogênese.  

 

Palavras-chave: densidade óssea, cafeína, ligante RANK, osteoprotegerina, 
proteína morfogenética óssea  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the effects of caffeine and / or estrogen 
deficiency on trabecular bone density (BD) and on the early stages of the bone 
healing process (BH) in rats. The animals were divided into four groups: Control: no 
caffeine intake and sham surgery (n = 15); Caffeine: caffeine intake and sham 
surgery (n = 15), OVX: no caffeine intake and ovariectomy surgery (n = 15); caffeine 
/ OVX: caffeine intake and ovariectomy. Femurs remained intact, while a critical size 
defect was created in both tibiae (57 days after initiating administration of caffeine 
and 43 days after ovariectomy or sham). Eight days after creation of the defect, the 
animals were euthanized and tissues were collected, fixed, decalcified and 
processed histologically. BD was evaluated in femurs through morphological 
analysis by scanning electron microscopy and the number of cells positive to: 
tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP), receptor activator of nuclear factor 
kappa-beta ligand (RANKL) and osteoprotegerin (OPG). BH, number of TRAP+, 
RANKL/OPG+ cells and gene expression of bone morphogenetic protein (BMP)-2, 
BMP-7, osteopontin and CBP/p300-interacting-transactivator-with-ED-rich-tail-2 
(CITED-2) were evaluated in defects. BH was lower in defects of the caffeine group 
than the control group. The femurs of OVX and caffeine / OVX groups presented 
lower BD, a higher ratio of RANKL/OPG+ cells, disruption of trabeculae and widened 
medullary spaces when compared to the control group. The number of TRAP+ cells 
was higher in femurs of the caffeine group and in the defective region of the OVX 
group. Control defects presented a lower RANKL/OPG+ cells ratio. The 
caffeine/OVX group presented the greatest RANKL/OPG+ cells ratio of defects in 
femurs. The OVX group presented the highest expression of BMP-2, BMP-7 and 
CITED-2. In conclusion, caffeine affected predominantly BH, whereas estrogen 
deficiency affected mainly BD. However, no significant deleterious synergic effects 
on both conditions were observed for BD and BH. Both conditions deregulated the 
levels of bone resorption cells and osteoclastogenesis-related factors.  
 
 

Key words: caffeine, bone density, RANK ligand, osteoprotegerin, bone 

morphogenetic protein 
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tecido ósseo    

 

O osso é um tecido conjuntivo mineralizado composto por aproximadamente 

67% de cristais de hidroxiapatita (porção inorgânica) e 33% de porção orgânica. A 

porção inorgânica da matriz óssea representa cerca de 50% do peso da matriz, 

sendo composta por íons, dos quais os mais abundantes são o cálcio e o fosfato. 

Existem ainda, em menores quantidades, bicarbonato, sódio, potássio, citrato, 

magnésio, carbonato, lactato, fluoreto, zinco, bário e estrôncio (Katchburian e Arana, 

2004). Dos 33% da porção orgânica, cerca de 28% é constituído por colágeno tipo I 

e os 5% restante, composto por proteínas não colágenas, colagenases,  

lipoproteínas, fosfoproteínas, glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, 

osteocalcina (OC), osteonectina, osteopontina (OPN), sialoproteína óssea (BSP), 

vitronectina, fosfatase alcalina (ALP), fatores de crescimento e proteínas 

morfogenéticas ósseas (BMPs) (Katchburian e Arana, 2004; Dimitriou et al., 2005; 

Nanci, 2008; Arana-Chavez e Bradaschia-Correa, 2009; Zhang, 2012).  

O Colágeno tipo I além de ser a proteína extracelular mais abundante da 

porção orgânica é essencial para a força esquelética (Froes et al., 2002). A OPN é 

uma glicoproteína ácida fosforilada, existente tanto como uma proteína intracelular, 

quanto secretada para os fluidos corporais, podendo interagir com vários receptores, 

incluindo as integrinas (Zhang et al., 2010). A OPN é essencial para a resistência à 

fratura óssea, que é um mecanismo pelo qual a perda de proteínas não colagenosas 

contribui para a fragilidade óssea (Thurner et al., 2010). 

Em uma análise macroscópica, o tecido ósseo pode ser dividido em dois 

tipos: osso compacto ou cortical, localizado na região mais periférica dos ossos; e na 

porção mais interna, osso esponjoso ou trabecular, caracterizado pela presença de 

uma rede de trabéculas contendo espaços intercomunicantes que abrigam a medula 

óssea. As superfícies ósseas externas e internas são revestidas, respectivamente, 

pelo periósteo e endósteo (Andia et al., 2006). O periósteo é uma membrana de 

tecido conjuntivo que possui duas camadas. A camada externa é composta de 

tecido conjuntivo irregular e denso, denominada camada fibrosa e a camada interna, 

próxima à superfície óssea, é composta de células ósseas, de seus precursores e de 

http://www.thebonejournal.com/article/S8756-3282%2810%2900436-9/abstract
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um rico suprimento microvascular. O endósteo reveste a superfície interna do osso 

compacto e do osso esponjoso. Entretanto, essa camada não é bem demarcada e é 

composta por tecido conjuntivo frouxo que contém células osteogênicas e que 

separa fisicamente a superfície óssea da medula contida no seu interior. Em geral, a 

superfície periosteal é mais ativa na formação óssea que a endosteal (Nanci, 2008).   

Em nível microscópico, o tecido ósseo pode ser classificado em primário e 

secundário. O primeiro também é chamado de osso imaturo ou reticular, que 

apresenta disposição irregular de fibras colágenas não organizadas e menor 

quantidade de cristais de hidroxiapatita (Cotram et  al., 2005). Tem um papel crucial 

na reparo de fraturas, de segmentos osteotomizados, de implantes endósseos e de 

reforçar um osso enfraquecido por cirurgia ou trauma por preencher rapidamente os 

defeitos ósseos. O segundo, também conhecido como osso maduro, haversiano ou 

lamelar, é um tecido bem mineralizado, forte e altamente organizado (Misch, 2008), 

com fibras colágenas dispostas em lamelas paralelas em torno dos canais 

harversianos, formando o osso compacto ou esponjoso (Cotram et  al., 2005).  Esse 

tecido contém ósteons, também chamado sistema haversiano, unidade estrutural e 

metabólica, que envolve um vaso sanguíneo localizado em um canal haversiano, 

cercado de lamelas mineralizadas. Os canais haversianos adjacentes estão 

interconectados por meio dos canais de Volkman, que contém vasos sanguíneos, 

criando assim, uma rica rede vascular. O espaço entre os diferentes ósteons é 

preenchido com lamelas intersticiais (Nanci, 2008; Lindhe et al., 2010).  

Diferentes células são responsáveis pela formação, reabsorção e manutenção 

da arquitetura óssea. As células osteogênicas possuem morfologia distinta de 

acordo com os diferentes estágios de maturação, incluindo as células 

osteoprogenitoras, pré-osteoblastos, osteoblastos e células de revestimento ósseo 

(Nanci, 2008). Pré-osteoblastos iniciam a diferenciação lentamente a partir de 

células-tronco mesenquimais no estroma da medula óssea e do periósteo, até que 

tenham a localização e fenótipo de osteoblastos (Senta et al., 2009).  

Os osteoblastos são células de origem mesenquimal (Gurban e Mederle, 

2011), mononucleadas, com núcleo esférico e citoplasma basófilo, cubóides ou 

ligeiramente alongadas. Quando essas células estão ativas, possuem um citoplasma 

rico em organelas de síntese e secreção, bem desenvolvido, como retículo 

endoplasmático rugoso (RER), complexo de Golgi, grânulos de secreção, 
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mitocôndrias, vesículas de transporte, vesículas endossômicas, lisossoma e 

proteínas do citoesqueleto (Andia et al., 2006). Os osteoblastos sintetizam a matriz 

orgânica, e alguns destes constituintes formam uma matriz não-calcificada 

denominada matriz óssea ou osteóide, formado por fibras colágenas, glicoproteínas 

e proteoglicanas, que formam um arcabouço para a deposição de cristais de 

hidroxiapatita (Lindhe et al., 2010). Estas células produzem proteínas da matriz 

óssea bem como promovem sua mineralização (Takahashi et al., 2011).  

As células de revestimento ósseo representam os osteoblastos que recobrem 

as superfícies ósseas quiescentes, assim, estas células exibem escassas organelas 

de síntese e secreção de proteínas e formam uma camada contínua de células 

interconectadas capazes de manter a homeostase, regulando a concentração 

plasmática de cálcio por mecanismos parcialmente independentes dos relacionados 

ao sistema de remodelação óssea, sendo consideradas como sítio primário de troca 

de íons entre o sangue e o tecido ósseo. A transformação do osteoblasto em células 

de revestimento ósseo envolve mudanças morfológicas e funcionais graduais que 

culminam com a diminuição da secreção de proteínas. No entanto, estas células que 

revestem a superfície óssea, sob determinados estímulos, podem diferenciar-se em 

osteoblastos e consequentemente produzir matriz óssea. Assim, estas células de 

revestimento ósseo têm um importante papel na manutenção/homeostase da matriz 

óssea e influência no metabolismo de cálcio e fosfato, e troca de substâncias. Além 

disso, acredita-se que sejam responsáveis pela produção de moléculas que ativam a 

complexa cascata molecular que culmina na remodelação óssea (Andia et al., 2006). 

Quando os osteoblastos formam o osso, alguns se tornam envolvidos dentro 

da matriz que secretam, seja mineralizada ou desmineralizada, e passam a se 

chamar osteócitos (Nanci, 2008). Apresentam uma diminuição gradativa da 

quantidade de organelas de síntese e de secreção como retículo endoplasmático 

rugoso (RER) e complexo de Golgi, caracterizando pobre atividade metabólica, 

porém indispensável para a manutenção da homeostase óssea (Andia et al.,2006). 

Os osteócitos são células elípticas, menores que os osteoblastos, que possuem 

diversos prolongamentos citoplasmáticos, situados no interior de pequenos canais 

denominados canalículos ósseos. Estes prolongamentos citoplasmáticos se 

estendem em direção aos prolongamentos de outros osteócitos adjacentes, 

osteoblastos, osteoclastos e células de revestimento ósseo, estabelecendo junções 
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entre estas células (Andia et al., 2006; Watkins et al., 2011). Posicionam-se 

estrategicamente para perceber o meio ambiente bioquímico e mecânico e 

responder a esses estímulos de maneira específica, apresentando a função de 

manutenção da integridade e vitalidade óssea, particularmente para o reparo de 

microfraturas (Nanci, 2008). 

Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas formadas pela fusão de 

células mononucleares de origem hematopoética da linhagem monócito-macrófago e 

responsáveis pela reabsorção óssea (Senta et al., 2009; Takahashi et al., 2011). 

Caracterizam-se, citoquimicamente, por apresentar enzimas como a fosfatase ácida 

tartarato resistente (TRAP), adenosina ácida trisfosfatada vanadato sensitiva, 

isosima anidrase carbônica II, entre outras (Andia et al., 2006). Os osteoclastos 

tornam-se multinucleados pela fusão de numerosos precursores mononucleares, 

que são então ativados e passam a apresentar uma nova conformação do 

citoesqueleto de actina. À medida que se diferenciam em células multinucleadas, 

desenvolvem aderência à matriz óssea por meio de estruturas constituídas por um 

"anel" de actina enriquecido com integrina αvβ3 e outras proteínas, incluindo 

vinculina, paxilina, talina, angiotensina e proteínas associadas à actina, tais como α-

actinina, fimbrina, gelsolina, cortactina e dinamina. A integrina αvβ3 liga-se a 

sequência de proteínas não colagenosas da matriz óssea, tais como: vitronectina, 

OPN e BSP. Depois da diferenciação e ativação, rearranjo do citoesquelo de actina 

e fixação no osso mineralizado da matriz, o osteoclasto é regulado pela proteína 

intracelular tirosina quinase (c-Src) responsável pelo crescimento celular e regulação 

do citoesqueleto (Boyle et al., 2003; Arana-Chavez e Bradaschia-Correa, 2009; 

Ferrando et al., 2012). 

A membrana celular dos osteoclastos ativos exibem numerosas invaginações 

adjacentes à superfície óssea, onde ocorre a desmineralização e a degradação da 

matriz do tecido ósseo (Andia et al., 2006). Na reção de desmineralização, os 

prótons são fornecidos pela hidratação do CO2, liberando cátions hidrogênio (H+) e 

íons (HCO3
-), que é substituido por íons de cloreto (Cl-) no domínio basolateral da 

célula. Os cátions hidrogênio (H+) são bombeados para a lacuna de reabsorção 

através da bomba de prótons vacuolar ATPase (V-ATPase) por indução da enzima 

anidrase carbônica II, que juntamente com íons cloreto (Cl-), são transferidos para a 

lacuna de reabsorção, através de um canal de cloreto, e assim é formado o ácido 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1tion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1tion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
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clorídrico (HCl), que consequentemente acidifica a lacuna de reabsorção e dissolve 

os cristais de hidroxiapatita, causando a reabsorção óssea (Boyle et al., 2003; 

Arana-Chavez e Bradaschia-Correa, 2009; Senta et al., 2009).  

Uma vez que o mineral é dissolvido, a fase orgânica é exposta às enzimas 

proteolíticas sintetizadas na lacuna de reabsorção degradando os componentes da 

matriz orgânica.  Este processo envolve a participação de diferentes enzimas, por 

exemplo, proteases de cisteína, catepsina K, metaloproteinases da matriz (MMPs), 

proteinases de serina e TRAP (Andia et al., 2006; Arana-Chavez e Bradaschia-

Correa, 2009; Senta et al., 2009; Lindhe et al., 2010). Os produtos de degradação 

são captados pelos osteoclastos no sítio de reabsorção e vesículas contendo 

materiais orgânicos e inorgânicos, são transportadas para o domínio de secreção 

funcional na membrana plasmática. Este mecanismo permite que estas células 

mantenham atividade de reabsorção por um longo período de vida ativa e os 

produtos de degradação na lacuna de Howship (fragmentos de colágeno, cálcio e 

fosfato solubilizado) são processados dentro dos osteoclastos e liberados para a 

circulação (Boyle et al., 2003; Arana-Chavez e Bradaschia-Correa, 2009).  

 

1.2 Aspectos celulares e moleculares da remodelação óssea 

 

Após a conclusão do crescimento do esqueleto, a manutenção da saúde 

óssea é acompanhada pelos processos de reabsorção e formação óssea, que 

ocorre em microescala ao longo de todo o esqueleto, e é denominado remodelação 

óssea (Boyle et al., 2003; Arana-Chavez e Bradaschia-Correa, 2009; Lee et al., 

2011). A remodelação é um processo fisiológico bem regulado, de caráter cíclico em 

que a quantidade de osso reabsorvido é igual a formada. É um processo, que requer 

a síntese da matriz óssea pelos osteoblastos, a subsequente colonização do local 

por osteócitos e a reabsorção coordenada pelos osteoclastos (Hofbauer e Schoppet, 

2004; Senta et al., 2009; Chen et al., 2011; Gurban e Mederle, 2011).  

O processo de remodelação óssea pode ser dividido em cinco fases distintas: 

(1) quiescência (2) recrutamento de pré-osteoclastos e diferenciação osteoclástica 

(3) reabsorção óssea pelos osteoclastos (4) recrutamento de pré-osteoblastos e 

diferenciação osteoblástica e (5) formação óssea pelos osteoblastos (Senta et al., 

2009). Esse fenômeno ocorre em sítios discretos na superfície do osso cortical e 
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medular (Trouvin e Goeb, 2010), orquestrado por osteoclastos, osteoblastos e 

osteócitos (Watkins et al., 2011) envolvendo numerosas células e mediadores 

(Trouvin e Goeb, 2010). A coordenação deste processo é realizada pelos osteócitos 

(Zhang Y. et al., 2011) que desempenham um importante papel no equilíbrio entre a 

formação e reabsorção óssea em resposta à cargas mecânicas (Kulkarni et al., 

2012).  

No tecido ósseo normal, a homeostase é conseguida por meio de um 

equilíbrio entre o catabolismo e anabolismo (Blakytny et al., 2011). O processo de 

osteoclastogênese é necessário para renovação e crescimento ósseo, movimento 

dentário espontâneo e induzido (ortodontia), erupção dos dentes, reparo da fratura 

óssea, bem como em condições patológicas, tais como: osteoartrite e metástase 

óssea (Arana-Chavez e Bradaschia-Correa, 2009). A atividade osteoclástica, em 

excesso, pode provocar a perda óssea, podendo levar a um quadro de osteopenia 

ou mesmo osteoporose, enquanto que o aumento na atividade dos osteoblastos 

pode resultar em um acúmulo de osso, como ocorre na osteopetrose (Blakytny et al., 

2011).  

O mecanismo de regulação celular da osteoclastogênese foi explicado 

através de três proteínas principais: osteoprotegerina (OPG), receptor-ativador do 

fator nuclear kappa-beta (RANK) e seu ligante (RANKL) (Trouvin e Goeb, 2010). O 

estudo dessa via tem proporcionado uma compreensão dos diversos sinais 

fisiológicos e fisiopatológicos que atuam no controle da reabsorção e remodelação 

óssea (Boyle et al., 2003). 

Em 1997, Simonet et al. identificaram a primeira proteína, e o termo 

osteoprotegerina foi utilizado em virtude do efeito protetor desta contra a perda 

óssea (Hofbauer e Schoppet, 2004). É um membro atípico da superfamília de 

receptores de TNF11B (TNFRSF11B) (Theoleyre et al., 2004; Takahashi et al., 2011; 

Tekkesin et al., 2011) que também foi identificado como fator inibidor da 

osteoclastogênese (OCIF), molécula similar ao receptor de TNF 1 (TR-1) e receptor 

derivado de células dendríticas foliculares 1 (FDCR-1) (Theoleyre et al., 2004). OPG 

é formada por quatro domínios do tipo receptores de TNF ricos em cisteína, um 

domínio de ligação à heparina e duas regiões homólogas ao domínio de morte 

(DDH) que apresenta função desconhecida até o presente momento, porém, tem 

sido observado a similaridade com outras proteínas indutoras de apoptose (Kearns 
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et al., 2008). OPG é produzido pelos osteoblastos, células endoteliais, de 

musculatura lisa, células linfóides e outros tipos celulares (Hofbauer e Schoppet, 

2004; Khosla, 2001; Tekkesin et al., 2011).  

Em 1998, Yasuda et al. identificaram outros dois membros da superfamília 

dos receptores de TNF, o RANK e seu ligante, o RANKL, e verificaram que estas 

moléculas também estavam envolvidas no processo de reabsorção óssea.  

RANK é um membro da superfamília de receptores de TNF11A (TNFRSF11A) 

(Theoleyre et al., 2004; Takahashi et al., 2011) que também foi identificado como 

receptor da citocina induzida relacionada a ativação de TNF (TRANCE-R) e receptor 

de ativação e diferenciação osteoclástica (ODAR) (Theoleyre et al., 2004). É uma 

proteína transmembrana com um grande domínio citoplasmático C-terminal e um 

domínio extracelular N-terminal bem como receptores ricos em cisteína similar aos 

outros receptores pertencentes à família de receptores de TNF. Tanto RANK quanto 

OPG contém peptídeo amino-terminal, bem como domínios de receptores ricos em 

cisteína similares ao TNF, que apresentam a capacidade de se ligar ao RANKL 

(Kearns et al., 2008). RANK é expresso na membrana plasmática de progenitores de 

osteoclastos, osteoclastos maduros, macrófagos, monócitos, células dentríticas, 

condrócitos, células endoteliais e fibroblastos (Khosla, 2001; Rogers e Eastell, 2005; 

Kim et al., 2008; Senta et al., 2009; Gurban e Mederle, 2011).  

RANKL é um membro da superfamília de TNF 11 (TNFSF11), que também é 

identificado como fator de diferenciação osteoclástica (Theoleyre et al., 2004; 

Takahashi et al., 2011),  citocina induzida relacionada a ativação de TNF (TRANCE) 

(Theoleyre et al., 2004; Mundy, 2007) e ligante da osteoprotegerina (OPGL) (Lacey 

et al., 1998; Theoleyre et al., 2004).  É um peptídeo com 317 aminoácidos (Lee et 

al., 2011) que apresenta pelo menos 3 isoformas, cada uma das quais possui uma 

porção C-terminal extracelular rico em cisteína semelhante aos domínios do TNF e 

que são necessários para a ativação do RANK. As isoformas RANKL-1 e RANKL-2 

possuem um domínio transmembrana, e uma região que contém sítios para a 

clivagem proteolítica do RANKL na superfície das células. O RANKL-2 é uma 

variação curta do RANKL-1 e o RANKL-3 não apresenta o domínio transmembrana 

e corresponde a forma solúvel de RANKL (sRANKL) (Theoleyre e al., 2004; Kearns 

et al., 2008). Além disto, células estromais da medula óssea, pré-osteoblastos, 

osteoblastos, fibroblastos, células B e T ativadas, condrócitos, macrófagos e células 
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endoteliais também expressam RANKL em sua membrana plasmática (Rogers e 

Eastell, 2005; Bostanci et al., 2007; Kearns et al., 2008; Kim et al., 2008; Senta et al., 

2009; Chen et al., 2011; Franek, 2011; Lee et al., 2011).  

O sistema bi-molecular RANKL/OPG é o regulador da osteoclastogênese e da 

reabsorção óssea, tanto em condições fisiológicas quanto patológicas (Belibasakis e 

Bostanci, 2012). A expressão de RANKL e OPG são reguladas por estímulos 

sistêmicos e locais, incluindo fatores de crescimento, citocinas, hormônios, 

mediadores inflamatórios, produtos bacterianos e drogas imunossupressoras 

(Hofbauer e Heufelder, 2001; Bostanci et al., 2007). A dupla osteoblastos-

osteoclastos tem uma contínua interação na presença desse sistema molecular, com 

um importante papel no mecanismo de regulação da remodelação óssea (Boyle et 

al., 2003; Gurban e Mederle, 2011).  

Os osteoblastos expressam duas citocinas: o fator estimulador de colônias de 

macrófagos (M-CSF) e RANKL (Quinn et al., 2000; Takahashi et al., 2011). 

Precursores de osteoclastos expressam RANK e receptores para M-CSF que 

reconhecem a expressão de RANKL pelos osteoblastos por meio da interação 

célula-a-célula, e diferenciam-se em pré-osteoclastos na presença de M-CSF. Pré-

osteoclastos passam a expressar proteínas transmembrana específica das células 

dendríticas (DC-STAMP), responsáveis pela fusão de células, e assim proliferam-se 

e fundem-se formando os osteoclastos multinucleados, o que promove a ativação e 

inibição da apoptose destas células (Rogers e Eastell, 2005; Mundy, 2007; Kim et 

al., 2008; Arana-Chavez e Bradaschia-Correa, 2009; Trouvin e Goëb, 2010; Gurban 

e Mederle, 201;Takahashi et al., 2011).  

A interação do RANKL com RANK leva à ativação de sinais intra-celulares, 

que promovem a ativação de vários fatores de transcrição, que por sua vez, 

influenciam a expressão de genes responsáveis pela regulação, diferenciação e 

desenvolvimento da maturação dos osteoclastos (Lacey et al., 1998; Boyle et al., 

2003), incluindo os que codificam TRAP, catepsina K (CATK), receptor de 

calcitonina e integrina αvβ3 (Boyle et al., 2003).  

O equilíbrio entre RANKL/RANK e OPG é essencial para modular a 

osteoclastogênese e a remodelação óssea, e os reguladores envolvidos neste 

controle são numerosos (Kim et al., 2008). Desequilíbrio no sistema RANKL/OPG 

foram implicados na patogênese de diversas patologias do osso primário e 
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secundário. Além disso, elas podem ser envolvidas na regulação do sistema imune, 

na calcificação arterial e em uma série de doenças ósseas metabólicas (Tekkesin et 

al., 2011).  

O principal fator de transcrição para diferenciação dos osteoclastos é o fator 

nuclear de células T ativadas, citoplasmático 1 (NFATc1 - também chamado 

NFAT2). Sinais mediados por receptores co-estimuladores do RANK, estimulam a 

ativação de um imunoreceptor com ativação baseada em tirosina (ITAM) que é 

essencial para a uma potente indução do NFATc1 levando a osteoclastogênese. O 

sinal mediado por ITAM foi descoberto como um sinal co-estimulatório da 

osteoclastogênese induzida por RANKL (Takahashi et al., 2011).  

Outra via importante que regula o processo de osteoclastogênese é mediada 

pelas proteínas Wnt, uma rede de comunicação entre células de diferentes tipos 

responsável por transmitir o sinal capturado por receptores localizados na 

membrana plasmática para o interior da célula. Foi identificada pela primeira vez em 

células de câncer de mama em camundongos, porém sua participação em processo 

fisiológicos e patológicos também tem sido descrita (Logan e Nusse, 2004). Podem 

causar ativação de duas vias: uma via denominada regular β-catenina dependente e 

via não-regular β-catenina independente. No tecido ósseo, as proteínas Wnt 

promovem a diferenciação de osteoblastos pela via regular suprimindo a 

osteoclastogênese através da estimulação da expressão de OPG e diminuição da 

expressão de RANKL. O fator de transcrição Tcf interage com β-catenina para 

formar um complexo funcional na região promotora de genes alvos, e desta forma 

sinaliza para que as proteínas Wnt ativem a expressão gênica (Zhang, 2012). Por 

outro lado, a ativação da via não-regular promove a diferenciação de precursores de 

osteoclastos em osteoclastos maduros e aumenta a indução de RANKL (Takahashi 

et al., 2011).  

A regulação recíproca de RANKL e OPG é frequentemente observada, 

enquanto RANK tende a ser minimamente regulada (Hofbauer e Heufelder, 2001). 

Diversos fatores in vivo e in vitro, estimulam a osteoclastogênese, aumentando a 

expressão de RANKL e diminuindo a expressão de OPG em células do estroma e 

osteoblastos, dentre eles podemos citar: interleucina 1 (IL-1), interleucina 1 beta (IL-

1β), interleucina 6 (IL-6), interleucina 7 (1L-7), interleucina 8 (IL-8), interleucina 

11(IL-11), interleucina 17 (IL-17), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), fator de 
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necrose tumoral beta (TNF-β), fator de crescimento semelhante a insulina tipo 1 

(IGF-1), prostaglandina E2 (PGE2), paratormônio (PTH), proteína relacionada ao 

PTH (PTHrP) e 1α,25 dihidroxivitamina D3 [1α, 25 (OH)2D3]. Em contraste, outros 

moduladores podem inibir a osteoclastogênese, e consequentemente suprimir a 

expressão de RANKL e/ou aumentar a expressão de OPG, tais como: interleucina 

13 (IL-13), interleucina 18 (IL-18), interferon gama (IFN-Ɣ), fator de transformação de 

crescimento beta (TGF-β), fator de transformação de crescimento beta 1 (TGF-β1), 

interleucina 4 (IL-4), proteína morfogenética óssea 2 (BMP-2), fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGF), estrógeno, vitamina K, indometacina, ciclosporina A, 

dexametasona, tacrolimus, melatonina, etanol, triiodotironina (T3) e óxido nítrico 

(Nakashima et al., 2000; Toraldo et al., 2003; Kondo et al., 2004; Theoleyre et al., 

2004; Rogers e Eastell, 2005; Kearns et al. 2008).  

OPN liga-se às superfícies ósseas, mantém as funções dos osteoclastos e, 

provavelmente, fornece sinalização na diferenciação e subsequente ativação dessas 

células. Outras proteínas ósseas com propriedades de ligação a integrina αvβ3, que 

também se ligam fortemente aos cristais de hidroxiapatita, incluem a BSP e  

osteoaderina. BSP tem muitas características comuns com OPN, no entanto, a 

regulação da síntese de BSP é diferente de OPN. Por exemplo, em resposta a 

vitamina D, BSP tem sua síntese diminuída, enquanto OPN apresenta sua síntese 

aumentada (Franzén et al., 2008). Uma vez ativado, o osteoclasto inicia a 

degradação da superfície óssea, formando uma lacuna de reabsorção escavada 

circularmente, denominada lacuna de Howship cada qual alojando um osteoclasto, 

que juntos, formam um cone de desgaste (Raisz, 2005). Os osteoclastos entram em 

apoptose, uma vez que o processo de reabsorção é alcançado. Sobre o cone de 

desgaste, pré-osteoblastos migram sobre a superfície rugosa reabsorvida pelos 

osteoclastos e se diferenciam em osteoblastos, que depositam sobre a superfície 

óssea reabsorvida, uma fina camada de proteínas não-colágenosas da matriz, 

chamada de linha cimentante ou linha reversa. Esta camada é composta por BSP e 

OPN, que atuam como um adesivo sobre a qual será depositado o osteóide, que 

mineraliza-se acima da linha cimentante para formar novo osso, e portanto, dar 

origem ao cone de preenchimento. Quando os osteoblastos se tornam maduros, 

produzem mais OPG e menos RANKL, evitando assim a interação RANKL/RANK e, 
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por consequência, permitindo que osteoblastos reabasteçam as lacunas de 

reabsorção (Nanci, 2008).   

A diferenciação dos osteoblastos é controlada através de várias etapas 

moleculares regulada por fatores de transcrição e diferentes proteínas de 

sinalização, incluindo fator de transcrição tipo 2 relacionado ao runt (Runx2), Osterix 

(Osx), Indian hedgehog (Ihh), fator-1 de ligação ao núcleo (Cbfa-1), via Wnt/β-

catenina (Gurban e Mederle, 2011; Zhang, 2012) e fator ativador de transcrição 4 

(ATF4) (Senta et al., 2009). Runx2 é um fator de transcrição essencial para a 

diferenciação osteoblástica que pode ser ativado por Ihh e íons zinco (Zn2+) (Gurban 

e Mederle, 2011; Zhang, 2012) funcionando como um estimulador para a expressão 

das principais proteínas da matriz óssea, como a BSP, OPN, osteocalcina e 

colágeno tipo I (Nanci, 2008). A ativação do Runx2, regula a transcrição em nível 

genômico e interage com Smad 1 e 5 para estimular a expressão de genes 

específicos de osteoblastos levando a osteoblastogênese (Senta et al., 2009; 

Gurban e Mederle, 2011).  

Osx é o principal gene que controla a perpetuação da linhagem osteoblástica, 

diferenciação e subsequente proliferação, sendo essencial na etapa da 

diferenciação de pré-osteoblastos em osteoblastos maduros. Osx promove a 

expressão de genes tais como: ALP, BSP e colágeno tipo-1, além de estimular a 

síntese e maturação da matriz osteogênica extracelular e expressão de genes 

envolvidos na mineralização desta matriz, tais como: OC e OPN. O fator 

transcricional Tcf é conhecido para interagir com β-catenina para formar um 

complexo funcional em região promotora de alvos sinalizando Wnt para ativar a 

expressão gênica. A via de sinalização Wnt também é essencial à diferenciação 

osteoblástica, porém essa via é inibida pelo Osx por meio dos antagonistas de Wnt: 

DKK1, SOST e pela inibição da atividade transcricional de β-catenina/Tcf. Outros 

fatores de transcrição envolvidos na diferenciação osteoblástica, incluem o receptor 

de vitamina D (VDR), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), Twist1, 

SatB2, Shn3 e DIx5 (Zhang, 2012).   
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1.3 Mecanismos envolvidos no reparo de lesões ósseas 

 

O tecido ósseo tem uma capacidade substancial de reparação em resposta à 

fratura, envolvendo uma complexa integração de células, fatores de crescimento e 

matriz extracelular (Fazzalari, 2011). Durante o processo de reparo da fratura, a via 

de desenvolvimento embrionária normal é recapitulada com a participação 

coordenada de vários tipos de células e mecanismos moleculares conhecidos. Esta 

cascata de eventos moleculares, afeta diferentes sítios na linhagem dos 

osteoblastos e condroblastos, através dos processos de quimiotaxia, migração, 

proliferação, diferenciação e síntese de proteínas extracelulares (Dimitriou et al., 

2005). O reparo da fratura restaura a continuidade dos tecidos lesados e, 

eventualmente, a função, sem aumentar o volume ósseo (Fazzalari, 2011). 

   Os componentes envolvidos no local da lesão óssea incluem tecidos moles 

externos, periósteo, cortical e medula óssea e contribuem na cura do processo em 

diferentes graus, dependendo de múltiplos parâmetros presentes no tecido 

lesionado, como fatores de crescimento, pH, tensão de oxigênio, ambiente elétrico, 

estabilidade mecânica, hormônios e nutrientes. É um processo de reparação de 

vários estágios que segue uma sequência temporal e espacial definida (Dimitriou et 

al., 2005).   

A consolidação da fratura foi classicamente descrita através da reparação 

direta (ossificação intramembranosa) ou através da formação do calo e posterior 

ossificação endocondral. Alta estabilidade e compressão da fratura pode cicatrizar 

por remodelação direta através da linha de fratura, sem a formação de calo (Kidd et 

al., 2010), porém, normalmente as fraturas curam pela combinação da ossificação 

intramembranosa e endocondral (Fazzalari, 2011). 

As fraturas por fadiga ou estresse são incompletas, não deslocadas e 

ocorrem em consequência à cargas repetitivas, em vez de um único evento 

traumático, sendo mais provável que a cura aconteça por reparo óssea primária com 

remodelação em toda a linha de fratura. Apoptose e danos diretos aos osteócitos ou 

interrupção das ligações canaliculares entre as células por microfendas, foram 

relatadas como respostas locais aos estímulos possíveis na remodelação e 

microdanos na carga por estresse.  Dano ao tecido vascular, liberação de fatores de 

crescimento da matriz extracelular, supra-regulação de muitas citocinas e migração 
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de células inflamatórias e endoteliais estão envolvidas na reparo de fraturas 

completas (Kidd et al., 2010).  

A ossificação endocondral inicia externamente ao periósteo, adjacente ao 

local da fratura, em regiões que são mecanicamente menos estáveis (Fazzalari, 

2011).  É responsável pela formação da maioria dos ossos, bem como ossos longos, 

e requer a formação de uma cartilagem intermediária (Zhang, 2012). A ossificação 

intramembranosa ocorre internamente ao periósteo (Fazzalari, 2011) onde o tecido 

ósseo se forma diretamente a partir de condensações mesenquimais (Zhang, 2012) 

resultando na formação do calo (Dimitriou et al., 2005).  Ambas ossificações 

endocrondral e intramembranosa, requerem Runx2 e Osx. Ihh é o iniciador da 

ossificação endocondral e necessária para ativação de Runx2 (Zhang, 2012).  

Na ossificação endocondral, células tronco mesenquimais (MSCs) são 

recrutadas e iniciam a proliferação no 3º dia após a fratura. As MSCs se 

transformam em condrócitos (condrogênese) de 7 a 21 dias, resultando na formação 

do calo mole com síntese da matriz cartilaginosa específica (colágeno tipo II e 

proteoglicanas) (Dimitriou et al., 2005). Quando uma firme estabilidade mecânica é 

estabelecida, a cartilagem é hipertrofiada e mineralizada de forma espacialmente 

organizada, e em seguida, uma neovascularização ocorre, promovendo a 

calcificação dos condrócitos e remoção pelos condroclastos, dando início a nova 

formação óssea (Dimitriou et al., 2005; Chen et al., 2007; Tsiridis et al., 2007).  

Na ossificação intramembranosa as células da medula óssea se diferenciam 

em osteoblastos até 24 horas após a fratura. Por três dias, os osteoblastos e células 

progenitoras originadas a partir do osso cortical se diferenciam formando o tecido 

ósseo (calo duro). Os picos de proliferação acontecem entre os dias 7 e 10 

(Dimitriou et al., 2005; Tsiridis et al., 2007).   Embora os mecanismos gerais da 

reparação das fraturas estejam claros e estabelecidos, ainda há muito a ser 

entendido sobre o processo de reparo ósseo, principalmente em nível de sinalização 

molecular (Chen et al., 2007).  

Os eventos moleculares do reparo de uma fratura, como todos os outros 

reparos, são iniciados pela ativação do sistema imune. O processo biológico de 

condução destas etapas são regulados por moléculas de sinalização celular que 

podem ser categorizadas em três grupos: (1) citocinas pró-inflamatórias, (2) 
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membros da superfamília do fator de transformação de crescimento beta (TGF-β), e 

(3) fatores angiogênicos (Dimitriou et al., 2005; Fazzalari, 2011).  

Durante o estágio inicial, é formado um hematoma e, em seguida, o 

estabelecimento do processo inflamatório. Quimiotaxia das células do processo 

inflamatório agudo e agregação das plaquetas ativadas por trombina e colágeno 

subendotelial, liberam PDGF e TGF-β, que juntamente com as BMPs induzem à 

migração de MSCs que agregam-se ao local da fratura, proliferam e diferenciam-se, 

em resposta a fatores de crescimento produzidos pelos tecidos lesados (Tsiridis et 

al., 2007). BMP-2 e BMP-7 regulam a angiogênese, por meio da proliferação, 

diferenciação e apoptose das células ósseas (Senta el al., 2009). MSCs proliferam e 

diferenciam-se na linhagem condrogênica ou osteogênica (Chen et al., 2007). Nessa 

fase, o reparo ósseo pode seguir o caminho da ossificação intramembranosa ou 

endocondral (Tsiridis et al., 2007). 

A superfamília TGF-β é um grande grupo de polipeptídeos estruturalmente 

relacionados composto de fatores de crescimento e diferenciação, incluindo 

proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs), fator de transformação de crescimento 

beta (TGF-β), fatores de crescimento e diferenciação (GDFs), ativinas, inibinas e 

substância inibidora Mullerian. Eles se originam de precursores com alto peso 

molecular e são ativados por enzimas proteolíticas agindo sobre o receptor de 

serina/treonina-quinase nas membranas das celulas alvo. Esta interação ligante-

receptor ativa uma via de sinalização intracelular que em última instância, afeta a 

expressão do gene no núcleo. Os membros desta superfamília específica incluem  

proteínas morfogenéticas ósseas (BMP-1, BMP-2, BMP-3, BMP-4, BMP-5, BMP-6, 

BMP-7 e BMP-8), fatores de crescimento e diferenciação (GDF-1, GDF-5, GDF-8 e 

GDF-10) e fator de transformação beta (TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3) (Cho et al., 

2002; Dimitriou et al., 2005).  O TGF-β é um potente estimulador das células-tronco 

mesenquimais (MSCs), pré-osteoblastos, osteoblastos e condrócitos, como também, 

induz a produção de proteínas extra-celulares como o colágeno, proteoglicanas, 

osteonectina, OPN e ALP (Tsiridis et al., 2007). Vários membros da família de 

receptores TGF-β tem homologia estrutural e parecem ter sobreposição de funções 

na promoção da diferenciação osteogênica e condrogênica (Cho et al., 2002). 

Membros da Família BMP são divididos em pelo menos quatro subgrupos 

separados dependendo da sequência primária de aminoácidos. O grupo um é 
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composto por BMP-2 e BMP-4, o grupo dois inclui BMP-5, BMP-6 e BMP-7. O 

terceiro grupo inclui GDF-5 (ou BMP-14), GDF-6 (ou BMP-13) e GDF-7 (ou BMP-12), 

e o grupo quatro inclui BMP-3 (ou osteogenina) e GDF-10 (ou BMP-3b). (Dimitriou et 

al., 2005). BMP-2, BMP-6, BMP-7 e BMP-9, são expressados no desenvolvimento 

do esqueleto e na manutenção da homeostase óssea durante a remodelação (Senta 

et al., 2009). 

A matriz extracelular compreende a principal fonte de BMPs que induz uma 

cascata sequencial de eventos para a condrogênese e osteogênese, incluindo, 

angiogênese, quimiotaxia, proliferação e diferenciação de MSCs e síntese 

controlada da matrix extracelular, apresentando um papel crítico na regulação do 

crescimento e apoptose de osteoblastos, condroblastos, células neurais e epiteliais 

(Dimitriou et al., 2005).  Regeneração e reparação são efetuadas por MSCs 

indiferenciadas e quiescentes, que podem se dividir rapidamente, diferenciando-se 

em células específicas. Vários fatores de transcrição ativados por fatores de 

crescimento, citocinas e matriz extracelular, podem causar a diferenciação das 

linhagens de condrócitos, osteoblastos ou adipócitos (Senta et al., 2009).   

Citocinas IL-1, IL-6 e TNF-α são secretadas pelos macrófagos, células de 

origem mesenquimal e outras células inflamatórias, com efeito quimiotático para o 

recrutamento de MSCs e outras células, com participação no inicio da cascata de 

reparação (Dimitriou et al., 2005; Tsiridis et al., 2007; Fazzalari, 2011). A BMP-2 

apresenta expressão máxima no 1º dia após a fratura, sugerindo o papel desta 

molécula nos eventos iniciais da cascata do reparo (Cho et al., 2002). A expressão 

de TGF-β, PDGF e BMP-2, aumentam a formação óssea inicial (Fazzalari, 2011). 

Segundo, Dimitriou et al. (2005) a BMP-2, BMP-4 e BMP-7 estão presente nos 

estágios iniciais da ossificação intramembranosa em ratos. 

Na ossificação endocondral, as células MSCs são recrutadas e iniciam a 

proliferação 3 dias após a fratura. As células envolvidas nos eventos de reparo da 

fratura, são predominantemente reguladas por fatores locais, citocinas, hormônios 

sistêmicos (paratireóide/tireóide), esteróides sexuais e 1,25(OH)2D3 (Dimitriou et al., 

2005; Tsiridis et al., 2007). O TGF-β está envolvido na condrogênese e na formação 

óssea endocondral. TGF-β2, TGF-β3 e GDF-5 (BMP-14) apresentaram expressão 

máxima no 7º dia, quando a expressão de colágeno tipo II atingiu o pico durante a 

formação da cartilagem. Em contraste, BMP-3, BMP-4, BMP-7 e BMP-8 mostraram 
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expressão limitada entre 14 e 21dias, momento em que ocorre a reabsorção da 

cartilagem calcificada e o recrutamento osteoblástico (Cho et al., 2002; Dimitriou et 

al., 2005). TGF-β também pode iniciar a sinalização da síntese de BMP através das 

células osteoprogenitoras, ao mesmo tempo que pode inibir a ativação dos 

osteoclastos e promover apoptose dessas células (Dimitriou et al., 2005).  

Metaloproteinases da matriz (MMPs) constitui uma família de proteinases 

essenciais dependente do zinco importantes para vários eventos fisiológicos e 

patológicos, tais como desenvolvimento embrionário, angiogênese, reparação de 

feridas, doença periodontal, artrite reumatóide, invasão tumoral e metástase. Estas 

enzimas também são necessárias para a remodelação da matriz óssea extracelular 

após procedimentos cirúrgicos. A família MMP tem sido classificada em subgrupos 

de acordo com a estrutura da especificidade do substrato e localização celular, tais 

como: colagenases (MMP-1, MMP-8 e MMP-13), gelatinases (MMP-2 e MMP-9), 

estromelisina e MMPs similar a estromelisina (MMP-3, MMP-10, MMP-11 e MMP-

13), matrilisinas (MMP-7 e MMP-26), MMPs de membrana (MT-MMP - 44, MT-MMP-

15, MT-MMP-16, MT-MMP-17, MT-MMP-24 e MT-MMP-25) e outras MMPs (MMP-

19, MMP-20, MMP-23 e MMP-28). A reabsorção óssea é dependente da atividade 

de MMP-2 e MMP-9, que degradam colágeno desnaturado tipo I e outros 

componentes da matriz orgânica óssea (Zecchin et al., 2005). As MMPs atuam nos 

estágios finais da ossificação endocondral e remodelação óssea, na degradação da 

cartilagem e do tecido ósseo, permitindo a entrada dos vasos sanguíneos (Dimitriou 

et al., 2005). O fenômeno da angiogênese ocorre como pré-requisito para 

progressão da cascata de regeneração. A proliferação vascular é regulada pelo fator 

de crescimento de fibroblasto (FGF), fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) e angiopoetina 1 e 2. VEGF é expresso principalmente durante a formação 

óssea endocondral, durante a proliferação de células endoteliais e são essenciais 

para a revascularização.  Angiopoetina 1 e 2, são responsáveis pela formação de 

vasos de maior calibre e desenvolvimento de ramos colaterais dos vasos pré-

existentes, e são expressas desde as primeiras fases da consolidação da fratura 

(Dimitriou et al., 2005; Tsiridis et al., 2007). 

As BMPs agem sobre as células envolvidas no processo de ossificação 

intramembranosa e endocondral através de duas vias: via  regular Smad e uma via 

envolvendo a proteína quinase ativadora de mitose (MAPK). Durante a ossificação 
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endocondral são sintetizadas as BMP-2, BMP-6 e BMP-9 e na intramembranosa, a 

BMP-2, BMP-4, BMP-5, BMP-6 e BMP-7 (Senta et al., 2009). Estudos recentes 

mostraram que a expressão do antagonista de BMP-2 e BMP-4, denominado 

Noggin, também desempenha um papel importante na regulação da reparo da 

fratura (Dimitriou et al., 2005). Os mecanismos moleculares pelos quais as BMPs 

promovem diferenciação celular esquelética foram investigados por experimentos in 

vitro e os resultados mostraram que a diferenciação condrogênica e osteogênica é 

dependente da dose e presença contínua de BMP-7 (Shea et al., 2003). 

Kidd et al. (2010) realizaram uma análise histológica, histomorfométrica e de 

expressão gênica do processo de reparo e remodelação óssea em modelo de carga 

por stresse em ulna de rato. Foi observado aumento da expressão do fator-1 

derivado de células do estroma (SDF-1), COX-2, VEGF, OPG, BMP-2 e SOST antes 

da expressão do pico de RANKL, sugerindo uma importante participação destes 

fatores na remodelação óssea. A expressão de COX-1, IGF-1, SOST, SDF-1 e TNF-

α foi significativamente aumentada em 4 dias após a fratura, enquanto a expressão 

de SOST e COX-1 aumentou significativamente em menos de 7 dias após a fratura. 

Estes resultados sugerem que fatores sistêmicos estão exercendo efeitos em locais 

distantes do membro fraturado.Também foi observado aumento da expressão inicial 

de IL-6 (220 vezes maior) e IL-11(73 vezes maior), demonstrando o papel central 

destas citocinas na fase inicial da remodelação e consolidação da fratura por 

estresse. 

A prostaglandina E2 (PGE2) desempenha um papel crucial na regulação da 

formação óssea e apresenta quatro subtipos de receptores diferentes, cada um dos 

quais exerce diferentes efeitos no tecido ósseo.  Receptores EP2 e EP4 induzem a 

formação óssea através da via da proteína quinase A (PKA), enquanto EP3 inibe a 

formação óssea in vitro. No entanto, o efeito da sinalização do receptor EP1, durante 

a formação do osso permanece obscuro (Zhang et al., 2010). Em contrapartida, de 

acordo com Blackwell et al. (2010), EP1 atua em grande parte por meio do aumento 

do fluxo de cálcio, provavelmente pela via da proteína quinase C (PKC),  enquanto 

EP2 e EP4  estimulam a formação de AMP cíclico e EP3  inibe a formação do AMP 

cíclico. Fraturas femorais fechadas e estabilizadas foram criadas em ratos Knockout 

para o receptor de prostaglandina (EP1). O reparo ósseo foi avaliado por 

radiografias, histologia, estudos de expressão gênica, tomografia 
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microcomputadorizada (micro-CT) e medidas biomecânicas. Fraturas em ratos 

Knockout para EP1 exibiram um surgimento precoce de osteoclastos (TRAP 

positivos), remodelação óssea acelerada e um retorno precoce a morfometria óssea 

normal. Os autores concluíram que o receptor EP1 é um regulador negativo que 

atua em vários estágios do processo de reparo da fratura e sugerem que a inibição 

da sinalização do receptor EP1 é um meio potencial de aumentar o reparo ósseo 

(Zhang M. et al., 2011).  

O regulador ativador de transcrição com cauda rica em ácido glutâmico (E) e 

ácido aspártico (D) que interage com CBP/p300 (CITED2) é conhecido por suprimir 

genes que medeiam a angiogênese e a remodelação da matriz extracelular (ECM). 

No entanto, não está claro se o CITED2 tem um papel no controle da reparação 

esquelética ou remodelação. Lee et al. (2009) testaram a hipótese das funções do 

CITED2 no reparo da fratura óssea  pela supressão da expressão dos genes críticos 

da remodelação da ECM, angiogênese e osteogênese, importante para as 

metaloproteinases da matriz (MMPs). Três horas após a osteotomia ou cirurgia 

simulada em ratos adultos, a expressão do CITED2 e genes associados com o 

reparo da fratura foram determinados por PCR quantitativo. Na fratura da mandíbula, 

a expressão de CITED2 foi inversamente relacionada com a expressão de MMP-2, 

MMP-3, MMP-9, MMP-13, VEGF, fator indutor de hipóxia alfa (HIF-1), M-CSF, 

OPG e RANKL. Neste contexto, os estudos sugerem que o CITED2 é um regulador 

crítico no reparo da fratura e a supressão precoce do CITED2 após a fratura pode 

permitir um reparo da fratura de forma mais rápida. 

 

1.4 Osteoporose 

 

A osteoporose é uma doença óssea metabólica crônica, complexa e 

multifatorial, que apresenta como fatores de risco: genética, níveis hormonais, dieta 

e estilo de vida. É caracterizada pela diminuição da massa óssea, redução da 

densidade e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando a ossos 

frágeis e risco aumentado de fraturas, especialmente do quadril, vertebras e 

antebraço (Froes et al., 2002; Focking et al., 2005; Compston, 2010; Gurban e 

Mederle, 2011; Jabbar et al., 2011). A fratura é o efeito clínico mais importante da 

osteoporose (Froes et al., 2002) e a incidência por fragilidade acontece 
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principalmente no quadril e punho (Raisz, 2005). As fraturas por estresse podem 

ocorrer no osso osteoporótico com cargas impostas ao osso com propriedades 

mecânicas inadequadas, porém, dentro da faixa fisiológica normal (Senta el al., 

2009; Kidd et al., 2010).   

A prevalência da osteoporose varia de acordo com o sexo, raça e região. 

Estima-se que a perda óssea atinja cerca de um quarto da população mundial 

(Froes et al., 2002). Nos Estados Unidos e Canadá, cerca de 10% de todas as 

mulheres na pós-menopausa têm osteoporose (Choi et al., 2012). No Brasil, alguns 

estudos estimam que acomete entre 15 a 20% das mulheres brasileiras com idade 

superior a 50 anos (Gomes-Filho et al., 2012). 

A osteoporose pode ser de dois tipos: a primária e a secundária. A primária 

pode ocorrer em ambos os sexos e em todas as idades, mas geralmente acomete 

mulheres na menopausa e ocorre mais tarde em homens. A osteoporose secundária 

é causada pelo uso de medicamentos ou condições patológicas, tais como: doenças 

genéticas, estados hipogonadais, doenças endócrinas, doenças gastrointestinais, 

transtornos hematológicos, doenças do tecido conjuntivo, deficiências nutricionais, 

drogas e uma variedade de outras doenças sistêmicas crônicas, como insuficiência 

cardíaca congestiva, estágio final da doença renal e alcoolismo. Utilização de 

glicocorticóides é a forma mais comum de droga na etiologia da osteoporose 

secundária, e a sua administração a longo prazo para o tratamento de doenças tais 

como a artrite reumatóide e doença pulmonar obstrutiva crônica está associada a 

uma alta taxa de fratura (NIH Consensus Statement 2000). A fisiopatologia da perda 

óssea induzida por glicocorticóides é multifatorial e está apenas parcialmente 

compreendida. Efeitos supressivos diretos sobre a formação e atividade dos 

osteoblastos e osteócitos pode ser evidenciado na fase inicial da terapia com 

glicocorticóides, com redução do tempo de vida dos osteoblastos e osteócitos, 

resultando na redução da formação óssea. Ao mesmo tempo, promove o 

prolongamento do tempo de vida dos osteoclastos, resultando na reabsorção óssea 

osteoclástica (Compston, 2003).  

Waugh et al. (2009) realizaram uma revisão sistemática da literatura e 

relataram que existe evidência de que o baixo peso corporal e pós-menopausa são 

fatores de risco para baixa densidade mineral óssea (BMD). Os autores 
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propusseram que mulheres saudáveis com idade entre 40-60 anos, com um baixo 

peso corporal (<70 kg) podem ser selecionadas para testes de BMD.  

A fragilidade esquelética pode resultar de alguns fatores: (a) incapacidade de 

produzir um esqueleto de força e massa ideal durante o crescimento, (b) reabsorção 

óssea excessiva resultando em diminuição da massa óssea e deterioração da 

microarquitetura do esqueleto e (c) uma resposta inadequada de formação em 

resposta a um aumento na reabsorção durante a remodelação óssea (Raisz, 2005). 

Variações alélicas no VDR têm sido relatadas como responsáveis pela alteração da 

homeostase de cálcio, com efeitos sobre o tamanho e a densidade óssea. Indivíduos 

portadores de mutações em sítios específicos do VDR apresentam maior incidência 

de fraturas e perda de massa óssea (Froes et al., 2002). 

A osteoporose é decorrente do desequilíbrio entre a formação e reabsorção 

óssea, principalmente em mulheres com deficiência de estrógeno durante a 

menopausa (Mundy, 2007; Zhou et al., 2009). Em homens, a ocorrência de 

osteoporose está mais associada à baixos níveis de estrógeno do que com de 

hormônios andrógenos (Raisz, 2005), embora o hipogonadismo contribua para a 

perda óssea em 20-30% de homens idosos (Seeman, 2002). Na osteoporose, a 

deficiência de estrógeno desempenha um papel predominante nas fases precoces e 

tardias de perda óssea em mulheres na pós-menopausa e na fase contínua da 

perda óssea em homens idosos (Atik et al., 2006).  

Nas mulheres, a deficiência de estrógeno relacionada a menopausa aumenta 

o processo de remodelação, e em cada sítio remodelado mais osso é reabsorvido e 

menos é formado, acelerando a perda óssea, o afinamento e desconexão trabecular 

e porosidade cortical. Não há nenhum acontecimento equivalente em homens de 

meia-idade, embora a formação óssea reduzida e subsequente desgaste trabecular 

e cortical resultem em perda óssea (Seeman, 2002). 

O estrógeno não só desempenha um papel fundamental na manutenção da 

massa óssea, mas também induz o aumento da produção de prostaglandinas pelas 

células ósseas durante a carga mecânica e a deficiência desse hormônio, não só 

aumenta a incidência de fraturas, como também, pode atrasar o processo de reparo 

(Blokhuis et al., 2012).  

Receptores clássicos de estrógenos (ERα e ERβ) e receptores de andrógenos 

(AR) estão presentes nas células estromais da medula óssea, osteoblastos, 
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osteoclastos e seus progenitores. O esqueleto masculino também é sensivel à 

queda dos níveis de andrógenos e tem sido demonstrado que localmente os 

andrógenos são transformados em estrógenos ativos nas células ósseas através da 

aromatase (Zallone, 2006). O estrógeno 17β-estradiol-E2 (E2) é o principal esteróide 

sexual correlacionado com a perda óssea em homens mais velhos, tendo a função 

de regular a expressão de OPG e, portanto, atenuar a redução da razão 

OPG/RANKL (Shu et al., 2008). A perda de estrógeno na menopausa ou 

ovariectomia, a deficiência de aromatase ou mutações raras no receptor de 

estrógeno (ER) pode levar a osteoporose severa (Chen et al., 2011).  

A diminuição do estrógeno está também associada ao aumento da produção 

das citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-6 e TNF-α (Wei et al., 2005; Mundy, 2007) 

que ativa uma cascata complexa com níveis elevados de citocinas inflamatórias  que 

modulam a expressão do RANKL e OPG (Chen et al., 2011). A perda da massa 

óssea induzida por ovariectomia em um modelo animal de osteoporose pós-

menopausa, foi impulsionada por TNF-α derivada das células T, que por sua vez, 

estimulou a produção de RANKL osteoblástico mediado por IL-1 (Zallone, 2006).  

Atualmente a resposta dos osteoblastos em indivíduos saudáveis e com 

osteoporose é desconhecida. Com o objetivo de comparar o efeito do tratamento 

com interleucina IL-1β, PGE2 e TGF-β1 na expressão de OPG e RANKL, Jurado et 

al. (2010) demonstraram que as células de indivíduos osteoporóticos mostraram 

uma resposta anormal à estimulação com citocinas por apresentar um aumento da 

osteoclastogênese e dos níveis de reabsorção óssea. 

Bord et al. (2003) investigaram os efeitos do estrógeno sobre a expressão de 

OPG, RANKL e ER em osteoblastos humanos. As células foram cultivadas com 17β-

estradiol fisiológico (10-10M) e em alta concentração (10-7M) por 24 e 48 h. Proteínas 

e os níveis de mRNA correspondentes foram determinados quantitativamente, 

utilizando imunocitoquímica e PCR em tempo real. Os resultados sugerem que o 

estrógeno pode exercer efeitos anti-reabsorção óssea, pelo menos em parte, através 

da expressão estimulatória de ER e OPG em osteoblastos.  

Eghbali-fatourech et al. (2003) demonstraram que mulheres na pós-

menopausa expressavam maiores níveis de RANKL nas células da medula óssea, 

quando comparadas às mulheres na pré ou pós-menopausa, que faziam reposição 

com estrógeno. Após a reposição, a razão sRANKL/OPG diminuiu, porém essas 
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variações não apresentaram associação com os marcadores ósseos e densidade 

mineral óssea (BMD).   

Kim et al. (2008) investigaram as alterações nos níveis séricos de OPG e 

sRANKL após terapia com estrógeno e progesterona (EPT). Alterações na 

densidade mineral óssea (BMD) e marcadores da remodelação óssea em mulheres 

na pós-menopausa foram investigadas. Níveis de osteocalcina, produtos de 

degradação do C-telopeptídeo tipo I, PTH, calcitonina, cálcio, fósforo e BMD foram 

aferidas na coluna lombar e fêmur proximal em 297 mulheres coreanas pós-

menopausa. Após EPT, a razão sRANKL/OPG diminuiu na circulação, mas as 

mudanças no sistema sRANKL/OPG não teve nenhuma associação com alterações 

em qualquer marcador ósseo ou BMD.  

A ativação da osteoclastogênese depende da razão OPG/RANKL, a qual é 

modulada pelo estrógeno (Chen et al., 2011).  A expressão relativa de OPG e 

RANKL é um fator crítico na regulação da atividade dos osteoclastos e na 

perpetuação do ciclo de remodelação óssea (Kim et al., 2008). Na osteoporose pós-

menopausa, a razão OPG/sRANKL é menor que 1, comparando-se as mulheres que 

estão em pré-menopausa, tendo como resultado a formação do complexo 

RANK/RANKL, favorável à instalação da osteoporose. Na osteoporose pós-

menopausa foi detectada uma diminuição dos níveis de Zn2+ no tecido ósseo devido 

a redução na ativação e diferenciação osteoblástica, como também, uma correlação 

negativa entre a redução considerável nos níveis de Zn2+ no osso e aumento de 

RANKLOBL ou sRANKL, representando um fator de risco importante no aparecimento 

de microfraturas e fraturas ósseas (Gurban e Mederle, 2011).  

Tem sido difícil demonstrar um papel para a deficiência de OPG na 

patogênese da osteoporose, uma vez que os níveis de OPG não são 

consistentemente alterados. Níveis de OPG aumentam com a idade, e é possível 

que a produção de OPG aumente como uma resposta homeostática para limitar a 

perda de massa óssea que ocorre com um aumento de outros fatores da reabsorção 

óssea. Ao mesmo tempo, polimorfismos no gene OPG foram associados com 

fraturas osteoporóticas e diferenças na densidade mineral óssea (Raisz, 2005). 

Na osteoporose, o mecanismo de diferenciação dos osteoblastos a partir dos 

fatores de transcrição apresenta-se diminuído, como resultado, a atividade dos 

osteoblastos é suprimida limitando a resposta anabólica do tecido ósseo (Gurban e 
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Mederle, 2011; Blokhuis et al., 2012). Em contrapartida, a diferenciação aumentada 

dos osteoclastos e prolongamento da vida útil dos mesmos tem sido descrita como 

uma consequência da deficiência de estrógeno (Chen et al., 2011). Sendo assim, 

nessa patologia, a reabsorção é maior que a formação óssea (Arana-Chavez e 

Bradaschia-Correa, 2009). A via regular Wnt dependente de β-catenina exerce 

grande importância na biologia óssea e tem sido enfatizada pela identificação de 

uma relação entre a massa óssea e mutações no gene LRP5, cuja perda de função 

reduz o número de osteoblastos e causa osteoporose (Takahashi et al., 2011). Além 

disso, ratos Knockout para LRP5, apresentam fenótipo semelhante à síndrome 

pseudoglioma-osteoporose em humanos e desenvolve um fenótipo com perda de 

massa óssea, devido a proliferação diminuída de osteoblastos (Zhang, 2012). 

Visando investigar o processo de reparo da fratura em osso osteoporótico, 

Namkung-Matthai et al. (2001)  utilizaram  um modelo de osteoporose em ratos com 

ovariectomia (OVX) e dieta pobre em cálcio (LCD). Formação e força do calo foi 

monitorado durante um período de 3 semanas por avaliação histológica e 

biomecânica. Os dados coletados simultaneamente em um grupo de ratos 

submetidos a ovariectomia simulada (SX) foram utilizados para comparação. Foi 

observada uma redução de 40% na área do calo da fratura e de 23% na densidade 

mineral óssea na região de reparo do fêmur dos ratos OVX em comparação com o 

grupo SX. Dados biomecânicos de reparo do fêmur de ratos OVX revelaram uma 

diminuição de cinco vezes na energia necessária para quebrar o calo de fratura, de 

três vezes na carga do pico de ruptura, de duas vezes na rigidez e diminuição tripla 

na tensão, em comparação com o grupo SX. Análise histomorfológica revelou um 

atraso no reparo do calo da fratura com fraco desenvolvimento do osso maduro nos 

ratos OVX.  

Blokhuis et al. (2012) utilizaram ratas Wistar, submetidas a OVX/LCD e SX, 

seguida de uma dieta normal. Após 6 semanas, uma fratura femural fechada foi 

induzida no eixo médio. Dez animais receberam uma injeção sistêmica de 

bisfosfonato, 10 animais receberam injeções de BMP-7 na fratura e 10 animais 

receberam uma combinação das duas terapias. Em seguida, todos receberam uma 

dieta normal. Após 2 semanas do reparo a região da fratura foi avaliada por meio de 

radiografias, tomografia computadorizada, histologia e testes biomecânicos. Em 
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conclusão, nenhuma influência negativa da deficiência de estrógeno pôde ser 

detectada na primeira fase do reparo da fratura.  

He et al. (2011) realizaram um estudo pioneiro com o emprego da 

microtomografia computadorizada para o monitoramento in vivo do reparo ósseo em 

ratos. Os animais foram submetidos a OVX e SX para indução da osteoporose. 

Defeitos ósseos foram criados no fêmur dos animais e avaliados por microtomografia 

em 0, 3, 7, 10, 14 e 21 dias. Os animais foram sacrificados nos tempos 

anteriormente citados e o soro colhido para avaliação dos marcadores ósseos como: 

o propeptídeo N-terminal procolágeno tipo 1 (P1NP) e um telopeptídeo C-terminal 

colágeno tipo I (CTX) marcador de reabsorção óssea. Após o sacrifício dos animais, 

o calo do reparo ósseo foi analisado por microtomografia angiográfica, exame 

histológico, imunohistoquímica e PCR em tempo real, para avaliar a expressão dos 

receptores de estrógeno, para colágeno tipo I, II e X, osteocalcina, TRAP, expressão 

do gene receptor de estrógeno-alfa(ER-α), expressão do gene receptor de 

estrógeno-beta (ER-β) e testes mecânicos. Seis semanas após a cirurgia, as ratas 

OVX tinham massa óssea respectivamente mais baixa, diminuição da 

microarquitetura óssea e comprometimento das propriedades mecânicas em 

comparação ao grupo SX. O grupo OVX apresentou prejuízo em diferentes estágios 

da angiogênese, osteogênese e remodelação. 

Islan et al. (2005) estudaram o processo do reparo de fraturas mandibulares 

fechadas em ratos com osteoporose, utilizando anticorpos específicos para BMP-2 e 

TNF-α. A osteoporose foi confirmada após a ovariectomia, através da 

microtomografia computadorizada e em seguida, foram realizadas fraturas 

unilaterais fechadas em mandíbula com respectivo monitoramento do processo do 

reparo após 7, 14, 21 e 28 dias. Durante o reparo da fratura no grupo osteoporose, 

houve uma fase prolongada de ossificação endocondral, com um aumento do 

número de osteoclastos quando comparado ao grupo controle (ovariectomia 

simulada). As expressões de BMP-2 e TNF-α foram mais pronunciadas no grupo 

osteoporose. BMP-2 foi relacionada com a diferenciação dos osteoblastos e os 

valores mais elevados de TNF-α foram correlacionados com o aumento da 

regulação dos osteoclastos durante a fase prolongada da renovação óssea. Os 

autores concluíram que o reparo das fraturas em ossos osteoporóticos é atrasada 

cerca de uma semana em comparação com o grupo controle. 



39 
 

 
 

Zecchin  et al. (2005) descreveram o efeito da ausência do estrógeno sobre a 

expressão e atividade da MMP-2 e MMP-9 e expressão do colágeno tipo I e III no 

tecido de granulação alveolar de ratas jovens após a extração dentária. Sessenta e 

seis ratos, de quatro semanas de idade, foram submetidos a OVX bilaterais e SX. 

Houve um aumento gradual na expressão de todas as proteínas estudadas bem 

como nas atividades de MMP-2 e MMP-9, nos períodos após cirurgia. Em contraste, 

os animais mostraram uma significativa diminuição nas atividades gelatinolíticas, de 

expressão de MMP-2 e MMP-9 e colágeno tipo I e III, no grupo OVX. Os resultados 

apresentados sugerem que a ausência de estrógeno pode, eventualmente, contribuir 

para o reparo tardio da ferida alveolar, por interferir com a matriz extracelular. 

Um modelo experimental em ratos foi empregado para testar a hipótese de 

que a composição molecular da matriz extracelular é alterada na osteoporose. A 

Osteoporose foi induzida por OVX e dieta com deficiência de vitamina D3 e no grupo 

controle, os animais tiveram dieta normal e SX. Após três meses foi realizada uma 

fratura na tíbia seguida de imobilização. Após 3 e 6 semanas de reparo, os animais 

foram sacrificados e o calo foi removido para análise da expressão gênica de 4 

marcadores da remodelação óssea: OPN, BSP, TRAP e catepsina K. Foram 

utilizados Imunohistoquímica; microarray, histomorfometria com análise da 

proporção osteoblastos/osteoclastos. A expressão gênica global mostrou um número 

relativamente pequeno na regulação dos genes em 3 semanas. Os quatro 

marcadores avaliados apresentaram uma mínima diferença na expressão de mRNA 

in situ e na distribuição ultraestrutural. Os autores concluíram que a expressão 

gênica e composição do calo da fratura não foram pertubados na osteoporose 

experimental (Melhus et al., 2010). 

 

1.5 Cafeína  

 

A cafeína é uma das drogas psicoestimulantes mais amplamente utilizadas no 

mundo, com consumo calculado em 120.000 toneladas por ano (Gressner, 2009; 

Hood, 2011). É um pó cristalino branco que apresenta um gosto amargo, sendo 

classificada como uma metilxantina (1,3,7- trimetilxantina) encontrada em muitas 

bebidas, alimentos, medicamentos e suplementos alimentares (Rapuri et al., 2007; 

Butt e Sultan, 2011). Café não é sinônimo de cafeína, na verdade, contém várias 
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moléculas bioativas (mais de 1000 produtos químicos foram identificados em café 

torrado), tais como lípidos, polissacarídeos, compostos fenólicos, melanoidinas, fibra 

alimentar solúvel e minerais, com cafeína representando apenas 2% do perfil 

químico do café (Natella e Scaccini, 2012).  

O consumo global diário de cafeína é estimado em 3-7 mg/kg de massa 

corporal, o que equivale a 200 mg/pessoa/dia e depende principalmente dos hábitos 

prevalentes na dieta em uma determinada região (Tomaszewski et al., 2012). A 

ingestão de cafeína nos EUA é estimada em 4mg/kg, aproximadamente 280mg/dia 

para um indivíduo de 70Kg (Soellner, 2009). O café é a fonte mais rica de cafeína e 

240ml de café solúvel contém cerca de 100 mg de cafeína (Belay et al., 2008).   

A composição química hidrofóbica da cafeína permite atravessar todas as 

membranas biológicas incluindo a barreira hematoencefálica para ser distribuída 

para o corpo. A cafeína é completamente absorvida pelo estômago e intestino 

delgado dentro de 45 minutos após a ingestão, é metabolizada nas células 

parenquimatosas do fígado (hepatócitos) (Gressner, 2009), através do citocromo 

P450 1A2 (CYP1A2), principal enzima envolvida no metabolismo da cafeína (Sa’da, 

2010) e biostransformada sistemicamente em três dimetilxantinas primárias: teofilina, 

teobromina e paraxantina (Soellner, 2009).  

O café contém diversos componentes fenólicos, tais como: cafeína, ácido 

clorogênico e ácido caféico que são de natureza antioxidante e a sua presença 

diminui o processo de inflamação, proporcionando assim proteção contra radicais 

livres e contra danos endoteliais (Butt e Sultan, 2011).  A quantidade total de 

polifenóis varia entre 200 a 550mg por xícara. Dentre os principais componentes 

fenólicos identificados no café estão os ácidos clorogênicos, que podem estar 

presentes entre 15 a 325 mg por xícara (Natella et al., 2002) e são úteis na redução 

do risco de doença cardíaca coronariana, com redução da oxidação do LDL (Butt e 

Sultan, 2011).  

Diversos estudos já demonstraram os efeitos protetores do ácido clorogênico 

contra o estresse oxidativo. Em um estudo in vitro, foi observado que este 

componente atenua a morte de células neuronais induzidas por peróxido de 

hidrogênio, inibindo significativamente a condensação nuclear e a fragmentação do 

DNA induzidas pelo H2O2. Além disso, o pré-tratamento com ácido clorogênico inibiu 

a quebra da caspase 3, uma protease que medeia a morte celular e é quebrada e 
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ativada durante a apoptose (Cho et al., 2009).  Em estudo recente, Kuwayama 

(2012) demostrou que o ácido araquidônico aumentou a sensibilidade a morte 

celular induzida por cafeína.  Através de estudos epigenéticos in vitro, Lee e Zhu 

(2006) identificaram os ácidos caféico e clorogênico, constituintes do café, como 

inibidores da metilação do DNA. 

Resultados recentes sugerem possíveis mecanismos biológicos envolvidos 

nos efeitos da cafeína no desempenho cognitivo (Smith, 2012) sugerindo uma 

influência positiva em longo prazo, em pacientes com a doença de Alzheimer, 

especialmente quanto a memória e aprendizagem (Pelligrino et al., 2010). A 

ingestão moderada de cafeína tem um efeito psicoestimulante sobre o corpo. 

Entretanto, níveis excessivos de cafeína ou overdose de cafeína, pode resultar em  

intoxicação por cafeína (Kuwayama, 2012). Diversos estudos indicam uma clara e 

forte associação inversa entre o consumo de cafeina e o diabetes, especificamente 

associado ao menor risco para o diabetes tipo 2 (Natella e Scaccini, 2012). A cafeína 

ainda minimiza a progressão da doença hepática fibrogênica crônica e a 

susceptibilidade a desenvolver o carcinoma hepatocelular (Gressner, 2009). Um 

conjunto de evidências mostra que as mulheres grávidas ou com problemas na pós-

menopausa devem evitar o consumo excessivo de café por causa de sua 

interferência com os contraceptivos orais e hormônios pós-menopausa (Butt e 

Sultan, 2011). 

A cafeína apresenta composição química hidrofóbica e atravessa membranas 

biológicas incluindo a barreira hematoencefálica, através da difusão passiva, bem 

como, é carreada através do sistema de transporte da adenina, para, em seguida, 

ser distribuída pelo corpo. Os mecanismos moleculares da ação da cafeína e de 

seus metabólitos, podem ser assim descritos: antagonismo de receptores de 

adenosina; inibição da atividade de fosfodiesterase nucleotídeo cíclico, levando a 

redução da degradação do AMPc; estimulação mediada pelo receptor de rianodina 

para a liberação de cálcio intracelular e antagonismo dos receptores do ácido gama-

aminobutírico (GABA) (Soellner, 2009). 

A adenosina é um importante neuro-modulador que apresenta ação inibitória 

sobre o sistema nervoso central (SNC) e seus receptores estão amplamente 

distribuídos no cérebro. A cafeína é um bloqueador não seletivo dos receptores de 

adenosina A1 e A2A (Sa’da, 2010; Hood, 2011, Capello Filho, 2012). De acordo com 
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Ferreira (2012), os receptores de adenosina A1 e A3 estão acoplados à proteína 

G0/Gi, possuem uma ação inibitória na atividade da enzima adenililciclase, o que 

resulta na diminuição dos níveis intracelulares de AMPc. Os receptores A2A e A2B, 

acoplados à proteína Gs, agem sobre a adenililciclase, tendo um papel estimulatório 

sobre esta enzima e produzindo um aumento dos níveis de AMPc intracelular. Esses 

mecanismos moleculares podem explicar a maioria dos efeitos farmacológicos da 

cafeína, tais como: aumento da atividade metabólica, relaxamento da musculatura 

lisa, ação diurética, estimulação dos sistemas cardíaco, respiratório, nervoso central, 

psicomotor e modulação da função da rede de atenção (Sa’da, 2010; Hood, 2011, 

Capello Filho, 2012; Ferreira, 2012), como também, esclarecer os mecanismos de 

ação das medidas terapêuticas no tratamento da narcolepsia, asma e apnéia, além 

de ser encontrada como aditivo em analgésicos (Ferreira, 2012).  

             A cafeína, por ser uma xantina, farmacologicamente, pode inibibir a enzima 

fosfodiesterase, molécula relacionada com a degradação do AMPc, aumentando os 

níveis deste segundo mensageiro no citosol e fortalecendo as vias desencadeadas 

por ele, tais como a da PKA (Soellner, 2009; Hood, 2011; Miranda, 2011; Ferreira, 

2012). Entretanto, a cafeína é um inibidor fraco da atividade da fosfodiesterase, 

portanto, é improvável que a inibição da atividade da fosfodiesterase coordene as 

ações terapêuticas da cafeína (Sa’da, 2010).  

           A cafeína aumenta a sensibilidade dos receptores de rianodina de cálcio 

intracelular, promovendo a abertura de canais de liberação de cálcio, no entanto, 

concentrações de millimolar de cafeína deve ser utilizada a fim de promover a 

liberação de cálcio intracelular mediada pelo receptor de rianodina. Similar ao 

receptor de rianodina, a cafeína influencia os receptores de GABA somente com 

doses elevadas. Cafeína inibe ambas as ligações dos receptores de GABA e 

benzodiazepínicos. Entretanto, a afinidade da cafeína por receptores de GABA é 

baixa, sendo estimada uma concentração necessária para efetivar o bloqueio 

desses receptores, em torno de 40 vezes a concentração da cafeína utilizada 

usualmente no consumo de café (Soellner, 2009).  

A dopamina é um neurotransmissor catecolaminérgico responsável pela 

regulação de muitas funções, tais como: o controle motor, hormonal, de processos 

cognitivos, de humor, da resposta imune, da motivação e da atenção, entre outros. É 

encontrado difusamente no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. 
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Os receptores dopaminérgicos pertencem à superfamília de receptores acoplados à 

proteína G (GPCR) e são classificados como receptores metabotrópicos da seguinte 

forma: receptores do tipo D1 (D1 e D5) e receptores do tipo D2 (D2, D3 e D4). As 

proteínas G, Gs e Gi têm efeitos antagônicos na via de sinalização por AMPc. Os 

receptores do tipo D1 são acoplados à proteína Gsα/Golfα que ativam a adenilato 

ciclase (AC) resultando no aumento dos níveis intracelulares do AMPc e, 

consequentemente, ativa a proteína quinase A (PKA). Já os do tipo D2 estão 

acoplados à Giα/Goα gerando inativação desta enzima e redução dos níveis de 

AMPc e, consequentemente, a diminuição da ativação de PKA (Sousa, 2007).  

Considerando os neurotransmissores envolvidos na memória de trabalho e a 

cafeína, descobre-se que a atividade da dopamina pode ser importante. A cafeína 

inibe a liberação de adenosina nos sítios dos receptores A1 e A2A, sendo o último 

receptor, concentrado nas regiões ricas em dopamina no cérebro. Dessa forma, a 

cafeína pode potencializar a atividade da dopamina através da ação antagonista nos 

sítios receptores A2A(receptor de adenosina) e D2 (receptor de dopamina), sendo 

confirmado pelas semelhanças nos efeitos da cafeína e agonistas seletivos de 

dopamina (Smith, 2012). 

 

1.5.1 Cafeína e o tecido ósseo 

 

          As células precursoras de adipócitos, osteoblastos e MSCs desempenham um 

papel importante na fisiologia óssea e participam da fisiopatologia da osteoporose. 

Uma relação inversa entre adipogênese por adipócitos e osteogênese por 

osteoblastos tem sido demonstrada nesse processo. Por inibição da degradação 

mediada por fosfodiesterases, a cafeína é capaz de aumentar os níveis de AMPc 

intracelular e ativar a via PKA dependente, desempenhando um papel chave na 

inibição da proliferação celular que pode pode alterar a proporção da expressão dos 

genes Cbfa1/PPARƔ, dois fatores de transcrição chave na osteogênese e 

adipogênese, respectivamente, e modificar a expressão de RANKL/OPG 

aumentando o número de osteoclastos e  a diferenciação das MSCs em adipócitos 

em detrimento dos osteoblastos e, subsequentemente, perturbar o balanço entre 

adipogênese e osteogênese na medula óssea. Entretanto o estrógeno pode 

bloquear essa via e antagonizar os resultados desfavoráveis da cafeína sobre a 
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proliferação de células mesenquimais e reduzir a indução osteoclastogênica (Zhou 

et al., 2009). 

          Apesar de vários estudos terem sugerido que a cafeína e/ou excessivo 

consumo da mesma esta associado a um aumento significativo do risco de fraturas, 

osteoporose e doença periodontal, os efeitos da cafeína sobre o metabolismo ósseo 

ainda são controversos (Sakamoto et al., 2001).  

O consumo de bebidas contendo cafeína tem sido associado a uma 

diminuição da massa óssea e risco aumentado a fraturas, em alguns, mas não na 

maioria dos estudos observacionais (Tsuang et al. 2006; Liu et al., 2011). O primeiro 

estudo em humanos, analisou o efeito de bebidas contendo cafeína no balanço de 

cálcio em 170 mulheres saudáveis de meia idade para verificar a medição da 

ingestão de cálcio, fósforo, proteínas e bebidas contendo cafeína, onde foi 

encontrado um efeito negativo da cafeína no equilíbrio do cálcio (Heaney e Recker, 

1982). 

Rapuri et al. (2001) demonstraram que a ingestão de cafeína em quantidades 

maiores que 300mg/dia (cerca de 514g de café fabricado) acelerou a perda óssea 

na coluna vertebral em mulheres idosas pós-menopausa. Segundo Heaney (2002), 

para neutralizar o efeito negativo da cafeína sobre a absorção de cálcio, em pessoas 

que não ingerem as taxas mínimas diárias desse mineral, a ingestão de 1 a 2 

colheres de leite pode neutralizar o efeito negativo da cafeína.  

Diversos fatores de risco contribuem para a osteoporose, a dieta e estilo de 

vida são fatores importantes. Estudos clínicos têm relatado resultados conflitantes 

sobre a cafeína como um fator de risco para a osteoporose. O consumo de cafeína 

tem sido associado com diminuição da densidade mineral óssea (BMD) e aumento 

do risco da fratura de quadril (Tsuang et al., 2006; Rapuri et al., 2007; Lu et al., 

2008, Liu et al., 2011). Tem sido observado um risco de fratura superior a 40% para 

as mulheres, 13% para os homens e as fraturas de quadril associadas com uma 

mortalidade de até 20%. No entanto, com o envelhecimento da população, os 

cuidados com a saúde e o aumento da ocorrência de fraturas deverá aumentar 

drasticamente durante as próximas décadas (Tucker et al., 2006). 

O aumento da excreção de cálcio, devido à ingestão de cafeína, reduz a BMD 

e consequentemente aumenta o risco de fraturas osteoporóticas. Associação 

negativa entre o consumo de cafeína e BMD tem sido reportado em mulheres pós-
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menopausa, em particular, para aquelas que consomem baixa quantidade de cálcio 

(Conlisk e Galuska, 2000). Estudos clínicos tem sugerido que o consumo contínuo 

de cafeína apresenta efeitos negativos sobre a massa óssea em mulheres idosas 

pós-menopausa (Rapuri et al., 2001; Ilich et al, 2002). No entanto, o mesmo impacto 

desfavorável da cafeína não foi observado no osso das mulheres jovens (Conlisk e 

Galuska, 2000; Wetmore et al., 2008). 

Um estudo clínico prospectivo foi realizado para estudar a relação entre o 

consumo de café e a densidade mineral óssea (BMD) no fêmur proximal em homens 

e mulheres, sendo avaliado pela primeira vez, para os genótipos do citocromo P450 

1A2 (CYP1A2) associados com o metabolismo da cafeína. Os participantes do 

estudo foram avaliados por 7 dias com alimentação diária. A ingestão dietética foi 

avaliada em 359 homens e 358 mulheres (72 anos). Dois anos depois, a BMD, para 

o fêmur proximal total, colo do fêmur e regiões trocantéricas do fêmur proximal foram 

medidas por Dual-Energy X-ray (DXA) e genótipos de CYP1A2 foi determinado. Os 

resultados sugerem que o alto consumo de café parece contribuir para uma redução 

na densidade mineral óssea do fêmur proximal em homens idosos, mas não nas 

mulheres.  BMD foi menor nos consumidores de café com metabolismo rápido de 

cafeína, sugerindo que metabolizadores rápidos de cafeína podem constituir um 

grupo de risco para a perda de massa óssea induzida por café (Hallström et al., 

2010). 

Ratas jovens ovariectomizadas apresentaram redução de 7 a 20% nas 

propriedades biomecânicas do osso submetido à carga, em animais expostos ao 

consumo de cafeína com uma concentração de 4mg/100g (Otha et al., 2002). Um 

estudo recente investigou os efeitos do café sobre o metabolismo ósseo em ratos, 

através de avaliações bioquímicas do cálcio, densitometria e histometria óssea. Os 

estudos concluíram que a ingestão de café/cafeína causou sérios efeitos adversos 

no metabolismo do cálcio em ratos, incluindo aumento dos níveis de cálcio na urina 

e no plasma, diminuição da BMD e menor volume de tecido ósseo formado (Lacerda 

et al., 2010).  

Recentemente, os efeitos da cafeína e/ou deficiência de estrógeno foi 

avaliado sobre a perda óssea induzida por ligadura, área de osso trabecular e do 

reparo ósseo pós-extração. O grupo cafeína apresentou maior perda óssea, 

enquanto o grupo OVX apresentou maior número de células TRAP+ em torno dos 



46 
 

 
 

dentes com ligadura. Como esperado, o grupo controle apresentou maior densidade 

óssea alveolar e melhor reparo pós-extração que os demais grupos. Os grupos 

cafeína, OVX e Cafeina/OVX apresentaram mais células RANKL/OPG+ do que o 

grupo controle. Enquanto o grupos OVX e cafeína/OVX apresentaram maior número 

de células TRAP+ ao redor dos dentes do que no grupo controle (Bezerra et al., 

2012). 

Tomaszewski et al. (2012) avaliaram a influência da cafeína no 

desenvolvimento do tecido ósseo através de uma microsonda de raios-X. A pesquisa 

foi realizada em ratas fertilizadas, divididas aleatoriamente em grupos experimental 

e controle. No grupo experimental a cafeína foi administrada por via oral em doses 

de 30 mg/dia a partir do oitavo até o 21º dia de gestação, enquanto o grupo controle 

recebeu água. Os fetos foram utilizados para avaliar o crescimento e a 

mineralização do esqueleto. Estudo qualitativo da morfologia e mineralização óssea 

foi realizado para análise de cálcio e potássio. Os resultados demostraram que 

doses elevadas de cafeína recebidas durante a gravidez alteram o desenvolvimento 

do tecido ósseo e a sua mineralização. A vantagem indubitável desse método é uma 

rápida análise qualitativa e quantitativa da composição elementar das amostras 

examinadas.             

O reparo ósseo adequado é crítico em várias situações médicas e dentárias, 

tais como, a consolidação de fraturas, reconstrução craniofacial, bem como a 

osteointegração de implantes dentários e ortopédicos (Fazzalari, 2006). Alguns 

estilos de vida e condições sistêmicas podem modular os processos biológicos e 

sinais moleculares que coordenam o reparo ósseo e, consequentemente, atrasam a 

formação óssea. Supõe-se que alterações em nível celular, em um estado deficiente 

de estrógeno pode prejudicar a capacidade de cura do tecido ósseo (Tanaka et al, 

2002; Tarantino et al, 2011). Da mesma forma, sugere-se que a cafeína também 

pode retardar processos de reparação óssea em fêmur (Wink et al., 1996), tíbia e 

maxila (Duarte et al., 2009; Lacerda et al., 2010, Bezerra et al., 2012). 

Foram investigados os efeitos da cafeína na diferenciação de células ósseas 

osteoprogenitoras e na densidade mineral óssea (BMD) em experimentos in vitro e 

in vivo.  Os estudos mostraram que baixa concentração de cafeína in vitro 

desencadeia um aumento da expressão de RANKL em osteoblastos, regulado por 

COX-2/PGE2, resultando no aumento na formação e ativação dos osteoclastos. Um 
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estudo in vivo indicou que a cafeína é capaz de reduzir a BMD de ratos em 

crescimento (Zhou et al., 2009).  

Estudos confirmaram que a viabilidade celular de osteoblastos humanos 

tratados com cafeína diminui de forma dose-dependente. A morte celular foi 

atribuída principalmente a apoptose e, em menor grau, a necrose. Além disso, a 

cafeína estimula diretamente o estresse oxidativo intracelular. Estes resultados 

demonstraram pela primeira vez, que a cafeína desencadeia a apoptose em 

osteoblastos através da ativação da via de sinalização dependente de mitocôndrias 

e inativação do sinal de sobrevivência, causando perda da BMD in vivo (Lu et al., 

2008). 

Zhou et al. (2010) estudaram os efeitos da cafeína sobre a viabilidade e 

osteogênese de células tronco mesenquimais de rato derivadas da medula óssea 

(rBMSCs). A viabilidade celular, apoptose e necrose foram quantificados utilizando a 

incorporação de timidina e citometria de fluxo. Expressão sequencial de genes em 

processo osteogênico foi medido por PCR em tempo real. Fosfatase alcalina, AMPc 

e osteocalcina foram avaliados por espectrofotometria, imunoensaio e 

radioimunoensaio, respectivamente. Mineralização foi determinada por deposição de 

cálcio. Após o tratamento BMSCs com altas concentrações de cafeína (0,1-1mM), 

ocorreu uma redução da viabilidade de maneira dose-dependente. A morte celular 

foi principalmente causada por necrose e, em pequena parte, por ativação da 

cascata de apoptose. A expressão de genes e proteínas relacionadas a 

osteogênese, incluindo Cbfa1/Runx2, colágeno I, fosfatase alcalina foram 

significativamente diminuidas exceto para osteocalcina. Além disso, a cafeína inibiu 

a deposição de cálcio de maneira dose e tempo dependente, e os níveis de AMPc 

intracelular aumentaram de maneira dose-dependente. 

Uma vez que o receptor de glicocorticóide (GR) é considerado um fator 

importante na indução da osteoporose, Focking et al. (2005) investigaram o papel da 

cafeína na modulação da função do GR em cultura de células osteoblásticas 

humanas. Foi observado que a cafeína amplifica drasticamente a atividade 

transcricional do GR em células osteoblásticas humanas. Os resultados 

demonstraram que o tratamento com cafeína está associada ao aumento da função 

do GR fazendo com que a sinalização do glicocorticóide esteja ligada à osteoporose. 



48 
 

 
 

Estes resultados sugerem que a cafeína pode modular a atividade do GR 

aumentando o risco para condições osteoporóticas. 

Estudos anteriores indicam que as mulheres com uma variação particular do 

VDR, apresentam maior risco para o efeito deletério da cafeína no osso. Mulheres 

com variante genética do gene receptor de vitamina D (VDR) parecem ter um maior 

risco nos efeitos da cafeína sobre o osso (Rapuri et al., 2001). Para compreender o 

mecanismo molecular do papel da cafeína nesse processo, foram testados o efeito 

da cafeína na expressão de VDR e ações mediadas por 1,25(OH)2D3 no osso.  

Foram examinados os efeitos de doses crescentes de cafeína na expressão do VDR 

e na atividade de ALP em cultura de células osteoblásticas humanas. A atividade de 

ALP basal não foi afetada com doses crescentes de cafeína. Os resultados sugerem 

que a cafeína afeta a expressão do VDR e a atividade da ALP, o que poderia ser um 

provável mecanismo molecular que explicaria a participação da cafeína na 

osteoporose (Rapuri et al., 2007). 

 

1.6 Justificativa 

 

Embora estudos anteriores tenham avaliado os efeitos adversos da ingestão 

da cafeína e a deficiência de estrógeno na densidade óssea (BD) e sobre o 

processo de reparo ósseo, até a presente data, os efeitos da associação de ambas 

as condições sobre o tecido ósseo ainda não foram estudados.  

Neste estudo, foi levantada a hipótese de que a cafeína, quando associada a 

redução nos níveis de estrógeno, teria um efeito negativo sinérgico sobre a 

densidade óssea e reparo ósseo em nível histométrico, celular e molecular. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos deste estudo foram avaliar em ratas, os efeitos da cafeína e/ou 

deficiência de estrógeno sobre: 

 a densidade óssea (BD), os aspectos morfológicos, a atividade TRAP e a proporção 

de células positivas para RANKL/OPG em fêmures;  

 o reparo ósseo (BH) inicial, a atividade TRAP, a proporção de células positivas para 

RANKL/OPG e os níveis de expressão gênica de BMP-2, BMP-7, OPN e CITED-2 

em um defeito de tamanho crítico criado em tíbias. 
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3  ARTIGO 

Influence of estrogen deficiency and/or caffeine on trabecular bone area and 

healing: a study in rats (artigo submetido ao The International Journal of Oral & 

Maxillofacial Implants em 14 de novembro de 2012). 
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ABSTRACT 

Purpose: To evaluate the effects of caffeine and/or estrogen deficiency on trabecular bone 

density (BD) and bone healing (BH) in rats. Material and Methods: Rats were assigned into 

the groups (n=15/group): Control, Caffeine, Ovariectomy (OVX) and Caffeine/OVX. Femurs 

remained intact while critical-sized defects were created in tibiae (57 days after beginning of 

caffeine administration and 43 days after OVX). Femurs were evaluated for BD, 

morphological characteristics and number of positive cells for tartrate-resistant acid 

phosphatase (TRAP), receptor activator of NF-КB ligand (RANKL) and osteoprotegerin 

(OPG). BH, number of TRAP+, RANKL/OPG+ cells and gene expression of bone 

morphogenetic protein (BMP)-2, BMP-7, osteopontin and CBP/p300-interacting-

transactivator-with-ED-rich-tail-2 (CITED-2) were evaluated in the defects. Results: BH was 

lower in defects of the caffeine group than the control group. The femurs of OVX and 

OVX/caffeine groups presented lower BDs and higher RANKL/OPG+ cells ratio when 

compared to other groups. The number of TRAP+ cells was higher in femurs of the caffeine 

group and in defects of OVX group. The caffeine/OVX group presented the greatest 

RANKL/OPG+ cells ratio in femurs and defects. The OVX group presented the highest 

BMP-2, BMP-7 and CITED-2 expressions. Conclusion: Caffeine affected BH while estrogen 

deficiency mainly affected BD, but no significant deleterious synergic effects of both 

conditions were observed.  

Key Words: caffeine, bone density, RANK ligand, osteoprotegerin, bone morphogenetic 

protein  
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INTRODUCTION 

 Bone is a collagen-based mineralized tissue in which remodeling take place 

throughout life by alternate formation and resorption events. While an adequate density is 

necessary for the bones playing their supportive role in the body, they are capable to repair in 

cases of fractures and other structural defects. Although the regulation of bone remodeling 

and repair are orchestrate by complex systemic and local factors
1
, some lifestyles, nutritional 

habits and systemic conditions have been identified as factors that could contribute to the loss 

of bone density (BD) and/or to delay of bone repair.  

 Caffeine is a pharmacologically active alkaloid that is regularly consumed worldwide 

in beverages, food or medications. Osteoporosis is a major public disorder, in which the 

enhanced osteoclast activity ultimately decreases the density of bone mass that increases the 

risk of fractures.
 
In osteoporosis, estrogen deficiency plays a predominant role in the early and 

late phases of bone loss in postmenopausal women and in the continuous phase of bone loss 

in aging men.
2
 Caffeine consumption has been reported as a possible risk indicator for 

osteoporotic disorders, decreasing the bone density, and then negatively influencing calcium 

absorption and increasing the risk of bone fracture in clinical and animal studies.
3-6 

Indeed, 

previous investigations have also shown that caffeine exerts inhibitory effects on the 

proliferation and bone formation ability of osteoblasts and increases osteoclastogenesis.
7-11 

 

 Clinical studies have suggested that continuous consumption of caffeine has negative 

effects on bone mass among elderly postmenopausal women.
12,13

 However, the same 

unfavorable impact of caffeine was not observed on bone of young women.
14

 Therefore, it is 

possible that the adequate levels of estrogen in young women may antagonize the negative 

impact of caffeine on bone metabolism. These clinical observations have been supported by in 

vitro findings in which estrogen and caffeine inversely regulate the expression of key factors 

of bone metabolism and, therefore, caffeine exhibits its deleterious effect on bone, especially 

in an estrogen-depression state.
15

 

 Suitable bone repair is critical in several medical and dental situations, such as 

fracture healing, craniofacial reconstruction, as well as osseointegration of orthopedic and 

dental implants. The healing of bone after trauma includes a complex sequence of cellular and 

molecular events that involves the proliferation and differentiation of osteoblasts under the 

influence of signals of growth factors and cytokines.
16 

Some lifestyles and systemic 

conditions may modulate the biological processes and molecular signals that coordinate bone 

repair and, consequently, delay bone formation. It is supposed that qualitative and quantitative 
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alterations at the cellular level in an estrogen deficient state may harm the bone tissue healing 

ability.
17,18

 Likewise, caffeine is also believed to delay bone repair processes in tibia and 

maxilla.
19,20

  

 Although studies have already assessed the adverse effects of caffeine intake and 

estrogen deficiency on BD and bone repair, to date, the effects of the association of both 

conditions on bone tissue are still unclear. In this study, it was hypothesized that caffeine, 

when associated with a reduced level of estrogen, would have a worse negative effect on bone 

density (BD) and bone healing (BH) at histometric, cellular and molecular levels. Therefore, 

the aim of this study was to assess the effects of caffeine and/or estrogen deficiency on BD 

and BH in rat femurs and tibiae, respectively.  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Animals 

 Sixty female Wistar rats were commercially acquired from a private laboratory 

(Anilab, Paulinia, SP, Brazil). The animals were maintained during acclimatization (5 days) 

and experimental periods (65 days) in the Bioscience Laboratory of Guarulhos University 

with water and food (Labina, Purina®, Paulinia, SP, Brazil) ad libitum, with the exception of 

the ovariectomized (OVX) rats whose food consumption was restricted to match their body 

weights to those of sham-OVX rats.
21

 The animals were kept in a room with a 12-hour 

light/dark cycle and a temperature between 22ºC and 24ºC. Rats were 90 days of age, 

weighed approximately 200 g at the beginning of the study and were housed alone in plastic 

cages. The Institutional Committee for Animal Care and Use at Guarulhos University 

(Guarulhos, São Paulo, Brazil) previously approved this study protocol.  

 

Experimental Groups  

 The rats were randomly assigned to one of the following groups:  

Control group: animals without caffeine ingestion submitted to sham-surgery (n=15); 

Caffeine group: animals ingesting caffeine and submitted to sham-surgery (n=15); OVX 

group: animals without caffeine ingestion submitted to ovariectomy (n=15); Caffeine/OVX 

group: animals ingesting caffeine and submitted to ovariectomy (n=15).  
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Caffeine Administration  

 Thirty rats (caffeine and caffeine/OVX groups) ingested 10mg/100g body weight/day 

of caffeine via drinking water for the 65 days of the study (Figure 1). The caffeine intake was 

determined by adjusting its concentration in the water on the first, third and fifth day of each 

week according to body weight throughout the experimental period. To ensure complete 

consumption of the established dose, the volume of caffeine-supplemented water offered was 

determined by the mean volume of water consumed per day observed during the 

acclimatization period.  

 

Ovariectomy  

 On the 14
th

 day after the beginning of caffeine ingestion (Figure 1), the animals were 

anesthetized by intramuscular administration of xylazine (0.3 ml/kg) (Virbaxil; Virbac do 

Brasil Industria e Comércio LTDA, Roseira, SP, Brazil) and ketamine (0.5ml/Kg) 

(Francotar; Virbac do Brasil Industria e Comércio LTDA, Roseira, SP, Brazil) for 

ovariectomy or sham surgeries. Bilateral ovariectomies were performed in 30 rats (OVX and 

caffeine/OVX groups) using a dorsal approach. The remaining 30 animals (control and 

caffeine groups) were submitted to sham surgeries in which the ovaries were lifted up and 

returned intact to the original position. Postoperatively, the animals received analgesic 

(Sodium dipirone
®
, Wyeth-Whitehall Ltda, São Paulo, SP, Brazil) given as a single 

intramuscular injection.  

 

Critical-Sized Defect  

 Forty-three days after ovariectomy/sham surgeries (Figure 1), a critical-sized defect 

was created in each tibia. The skin was cleaned with iodine surgical soap and an incision of 

approximately 1 cm in length was made in the superior extremity of the tibiae in the direction 

of the femoral joint. A full-thickness flap was reflected and the bone surface exposed. Under 

profuse saline solution irrigation, an unicortical circumferential critical-sized defect (3 x 3 

mm) was drilled on the methaphyseal area of the tibiae with a 3 mm wide trephine bur at a 

rotary speed (1,000 rpm). The bur was introduced into the trabecular area to create a drill 

hole of 3mm in height. The soft tissues were repositioned and sutured to achieve the primary 

closure [Polyglactin Vycril 5-0 for muscle and Silk 4-0 for skin (Ethicon, São Paulo, SP, 

Brazil)]. The femurs were kept intact, without defect creation. Eight days later, the animals 

were sacrificed by CO2 inhalation. The success of the ovariectomy was confirmed by the 
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absence of ovaries and atrophy of uterine horns in the OVX rats, while the presence of 

normal uterine horns confirmed the success of the sham surgery.  

 

Gene Expression In Healing Tissue  

 The granulation tissues from the defect of the right tibia were evaluated for the levels 

of mRNA of bone morphogenetic protein (BMP)-2, BMP-7, osteopontin (OPN), CBP/p300-

interacting-transactivator-with-ED-rich-tail-2 (CITED-2) and glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH). The granulation tissue was collected with an excavator and stored 

in a tube containing RNA later (RNA later, Ambion Inc., Austin, TX, USA) at -20
o
C.  

RNA extraction: Total RNA was isolated from the samples by the trizol method (Gibco BRL, 

Life Technologies, Rockville, MD, USA), according to the manufacturer’s recommendation. 

RNA pellets were resuspended in diethylpyrocarbonate-treated water and stored at -70
o
C. 

The RNA concentration was determined from the optical density using a micro-volume 

spectrophotometer (Nanodrop 1000, Nanodrop Technologies LLC, Wilmington, NC, USA).   

cDNA synthesis: Total RNA was DNase treated (Turbo DNA-free, Ambion Inc., Austin, TX, 

USA), and 1.25 µg was used for cDNA synthesis. The reaction was carried out using a 

synthesis kit (First-Strand cDNA, Roche Diagnostic Co., Indianapolis, IN, USA), following 

the manufacturer’s recommendations. 

Primer design: Primers were designed using a probe-design software (Light-Cycler Roche 

probe design software, Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). The amplification 

profiles, primer sequences and lengths of PCR products are presented in Table 1. 

Real-time polymerase chain reaction (PCR): Quantitative PCR was performed in a real-time 

PCR apparatus (LightCycler System, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) using 

a kit (Syber Green, FastStart DNA Masterplus Syber Green, Roche Diagnostic Co., 

Indianapolis, IN, USA). The results were expressed as relative amounts of the target genes, 

using GAPDH as the inner reference gene, by means of a relative quantification tool 

(LightCyclers Software 4, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany), and following 

the manufacturer’s recommendations. 

 

Histological Procedures  

 BH was analyzed in the defect of the left tibiae, while BD measurements were 

performed in the right femurs. Both tibia and femurs were removed and fixed in buffered 

formalin for 12 hours. Subsequently, the specimens were decalcified in a solution containing 
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10% ethylene-diamine tetraacetic acid for 45 days, dehydrated in ascending series of ethanol 

solutions and embedded in paraffin. Serial sections (5 µm), 20 µm apart, were obtained in a 

transversal direction of the methaphyseal area of the tibiae, starting from the central area of 

the defects, and in a longitudinal direction from the methaphyseal area of the femurs. Five 

equally distant sections per tibia/femur were chosen for histometric evaluation and stained 

with hematoxylin and eosin (HE) while other four sections were used for TRAP 

histochemistry and for immunohistochemistry.  

 

Histometric Analysis  

 For the analysis of BH, the total area corresponding to the cortical and medullar 

regions of the surgical defect was delineated. Subsequently, the newly formed bone area was 

delimited within the total area of the defect. The total area of the defect was considered as 

100% and the percentage of BH was calculated as follows: BH = newly formed bone (mm
2
) x 

100/ total area of the defect (mm
2
). For the analysis of BD, a checkered diagram with 240 

intersections was overlaid in the medullar area of the methaphyseal femur in a standardized 

position, beginning adjacent to the epiphyseal plate of the femur. The number of 

intersections, under which the presence of bone tissue was observed, was counted. The 240 

intersections were considered as 100 %. The percentage of BD was calculated as follows: BD 

= number of intersections counted x 100/240. All analyses were performed using image 

analysis software (NIS Elements Br, Nikon Instruments Inc, Melville, EUA) by one trained, 

calibrated and blinded examiner (DJBM).  

 

Histochemical Analysis 

 Tartrate resistant acid phosphatase (TRAP) staining was performed to identify and 

quantify bone-resorption associated cells.
22

 Two sections of the central portion of the tibia 

defect and the femur were deparafinized and incubated at 37°C for 30 min in a solution 

containing 4mg naphthol AS-BI (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA), 24 mg red 

violet salt (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA), 30 ml acetate buffer (pH 5.2) and 0.3 

mmol/L tartrate (pH 5)
 
(Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA). Subsequently, the 

sections were washed in distilled water and counter-stained with fast green (Sigma Chemical 

Co., St Louis, MO, USA). Consecutive sections were incubated in substrate-free medium as a 

negative control for TRAP activity. The number of TRAP+ cells presenting > 3 nuclei was 

counted in the above described areas used for histometric analysis by one trained, calibrated 
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and blinded examiner (CKCB), using image analysis software (NIS Elements Br, Nikon 

Instruments Inc, Melville, EUA). Data were expressed as number of TRAP+ cells per mm
2
 of 

bone.  

 

Immunohistochemical Analysis 

 Two sections of the central portion of the tibia defect and the femur were mounted 

on glass slides pre-treated with 3-aminopropyltriethoxy-silane
 
(Sigma Chemical Co., St 

Louis, MO, USA) and used for receptor activator of NF-КB ligand (RANKL) and 

osteoprotegerin (OPG) immunohistochemical analysis. Sections were treated with 3% 

hydrogen peroxide for 30 minutes to eliminate endogenous peroxidase. The sections were 

blocked with PBS-1% bovine serum albumin for 30 minutes at room temperature before 

incubation with the primary antibody (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) 

(polyclonal antibodies against RANKL [5µg/ml] or OPG [5µg/ml]) for 3 hours at room 

temperature. Sections were incubated with biotinylated secondary antibody for 45 minutes at 

room temperature. Subsequently, slides were treated with the streptavidin peroxidase 

conjugate (Goat ImmunoCruz
TM

 Staining System, Vector Laboratories, Burlingame, CA, 

USA) for 30 minutes at room temperature, and the specific reaction for each antibody was 

visualized using 3,3’diaminobenzidine. The slides were then counter-stained with Mayer’s 

hematoxylin, dehydrated through graded ethanol, cleared in xylene, and mounted on slides 

with the aid of Permount mounting media (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA). 

Negative controls were obtained by omission of the primary antibodies. The numbers of 

RANKL+ and OPG+ cells were counted, in the same areas described above for histometric 

analysis by one trained, calibrated and blinded examiner (PFSF), using image analysis 

software
 
(NIS Elements Br, Nikon Instruments Inc, Melville, EUA). Since RANKL and OPG 

are recognized as positive and negative controllers of osteoclastogenesis, respectively.
23

 The 

data were expressed as the ratio of RANKL/OPG+ cells per mm
2
 of bone.  

 

Examiner Calibration 

 A calibration exercise was conducted before the beginning of the study. Intra-

examiner calibration was achieved by examining ten non-study sections twice, with an 

interval of 48 hours between measurements. Intra-examiner reproducibility of all 

measurements achieved ≥ 90% by intra-class correlation.    
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Scanning Electron Microscopy Analysis  

 For morphological analysis, images of methaphyseal medullar bone of 5 randomly-

chosen left femurs per group were obtained by scanning electron microscopy (SEM) in a 

transversal direction. The samples were fixed in 2.5% glutaraldehyde in 0.05mol/l cacodylate 

buffer, pH 7.4, and fragmented by cryofracture technique. Subsequently, specimens were 

washed in five changes of tap water for 15 min to remove the smear layer, fixed, post-fixed, 

dehydrated in ascending ethanol concentrations up to 100%, critical point dried (CPD 030; 

BAL-TEC, Liechtenstein), sputter-coated with gold (SCD 050; BAL-TEC, Liechtenstein), 

and observed by SEM (LEO 430; LEO Electron Microscopy Ltd., Cambridge, UK), at 100 x 

magnification.  

 

Statistical Analysis 

 The ideal sample size was based in previous study that demonstrated differences in 

the early stages of bone healing.
19

 Data were first examined for normality by the 

Kolmogorov-Smirnov test. Since data demonstrated normality, analyses were performed 

using parametric methods. BD, BH, TRAP+ cells, the ratio of RANKL/OPG+ cells and 

mRNA levels were computed for each tibia or femur and averaged across the experimental 

groups. ANOVA test was used to demonstrate the significance of differences among groups. 

If significance was detected, the pair-wise multiple comparisons Tukey test was used to 

assess differences between groups. In addition, the paired t-test was used for intragroup 

comparisons between initial and final body weight. The significance level established for all 

analyses was 5% (p< 0.05). 

 

RESULTS 

 

Body Weight 

 All animals gained weight during the study. The mean body weights did not differ 

among groups at the end of the experimental period (p>0.05). The final mean body weights 

were 356 ± 27g, 372 ± 22g, 385 ± 18g and 337 ± 16g for control, caffeine, OVX and 

caffeine/OVX groups, respectively.  
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Histometric Analysis  

 BH: The percentages of BH in the defects were lower in the caffeine and 

caffeine/OVX groups than in the control group (p<0.05; Figure 2A). Figures 2B - 2E 

illustrate the histological findings of BH, showing reduced newly-formed bone in the defects 

of the caffeine (Figure 2C) and caffeine/OVX groups (Figure 2E). 

 BD: BDs were lower in the OVX and caffeine/OVX groups, when compared to the 

control and caffeine groups (p<0.05; Figure 3A). Figures 3B - 3E illustrate the histological 

findings of BD, showing enlargement of trabecular spaces and marrow cavities on the femurs 

of the OVX (Figure 3D) and caffeine/OVX (Figure 3E) groups.  

 

TRAP Histochemistry 

 The number of TRAP+ cells was higher in the femurs of the caffeine group, when 

compared to the other groups (p<0.05; Figure 4A). In addition, the number of TRAP+ cells in 

the defect of OVX group was higher than that of the caffeine group (p<0.05; Figure 4B).  

 

Immunohistochemical Analysis 

 The femurs of the OVX and caffeine/OVX groups demonstrated higher ratios of 

RANKL/OPG+ cells than the control group (p<0.05; Figure 4C). The defects of the caffeine, 

OVX, and caffeine/OVX groups presented greater ratios of RANKL/OPG+ cells than that of 

the control group (p<0.05; Figure 4D). In addition, the femurs and defects of the 

caffeine/OVX group presented the greatest proportion of RANKL/OPG+ cells (Figures 4C 

and 4D, respectively; p<0.05). 

 

Gene Expression 

 Figure 5 shows the mRNA levels of all makers studied in the defects of all 

experimental groups. In general, the OVX group demonstrated higher mRNA levels for 

BMP-2 (Figure 5A), BMP-7 (Figure 5B) and CITED-2 (Figure 5D), when compared to the 

other groups (p<0.05). There were no differences among groups for the expression of 

osteopontin (Figure 5C; p>0.05). 

 

Scanning Electron Microscopy Analysis  

 Figure 6 (A-D) illustrates the morphological aspects of the metaphysis of the femurs 

of all experimental groups. The control and caffeine groups presented higher plate-like 
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trabeculae than the OVX and caffeine/OVX groups, while no marked differences were 

observed between the control and caffeine or the OVX and caffeine/OVX groups. The 

cancellous bone of the OVX and caffeine/OVX groups presented disruption of the trabeculae 

with widened bone marrow cavities and many concavities on their surface that revealed an 

erosive appearance. On the other hand, the bone trabeculae of control and caffeine samples 

were better organized.  

 

DISCUSSION  

 

 This study reported the effects of caffeine and/or estrogen deficiency on the BH of 

critical-sized defects in tibiae, as well as on the BD of intact femurs of rats. The results 

showed that caffeine or estrogen deficiency promoted some harmful effects on BH and BD at 

histometric, cellular and/or molecular levels The possible synergic deleterious effect of 

caffeine intake and estrogen deficiency, however, was not observed and the initial hypothesis 

was rejected. 

 To the best of our knowledge, this is the first time in which the early phase of BH in 

estrogen deficient and/or caffeine intake conditions have been analyzed. These findings 

confirmed the deleterious effect of caffeine on early BH in critical-sized defects
19

 and on 

bone formation in the dental alveolus after tooth extraction
20 

reported by previous 

investigations. In the present study, there was only a tendency towards reduced levels of bone 

formation at 8 days after defect creation in OVX animals. In fact, the effects of estrogen 

deficiency on BH remain controversial, probably due to differences in experimental designs 

among studies, especially those related to the age of rats, period of estrogen deficiency and 

type of bone defect (i.e. fractures, dental alveolus, critical-sized defects). Some studies have 

shown little or no changes in the early healing process of fractures in osteoporotic bone
24-26

, 

while others have suggested impairment of bone repair in fractures and alveolar bone after 

tooth extraction under estrogen-deficient conditions.
17,27-31 

To support these histometric 

findings, this study also evaluated some underlying cellular and molecular mechanisms of the 

effects of estrogen deficiency and caffeine on BH. Although the early healing was not 

significantly damaged in OVX rats at the histometric level, estrogen deficiency increased the 

levels of TRAP+ cells in bone defects. Furthermore, both caffeine intake and estrogen 

deficiency, alone and combined, increased the ratio of RANKL/OPG+ cells. These findings 

suggested that osteoclast differentiation and/or function were elevated in the animals 

submitted to caffeine consumption and/or estrogen depletion. In addition, it is supposed that 
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the very early evaluation period could explain the absence of a negative influence of estrogen 

deficiency on BH at the histometric level and that the cellular and molecular differences 

observed in these initial stages of repair could have major histometric consequences at later 

time points. In support of our data, Liu and colleagues (2011)
11 

observed that caffeine 

increased RANKL and reduced OPG expression in MC3T3-E1 cells and increased 

osteoclastogenesis and bone resorption activity. In addition, estrogen deficiency enhances the 

ratio of RANKL/OPG, promotes osteoclastogenesis
32

, and increases the number of 

osteoclasts on the surface of trabecular bone at the early stages of bone formation in 

fractures.
33,34

 On the other hand, the sufficiency of estrogen promoted pro-apoptotic effects 

on osteoclasts and negatively influenced osteoclastic activity by the downregulation of the 

production of RANKL and OPG.
15,35

. With regard to osteoblasts, caffeine promotes 

inhibitory effects on proliferation, bone formation ability and viability by different molecular 

pathways.
7,8,10,36,37 

 

 Optimal bone regeneration occurs as a result of integrated molecular signals able to 

regulate extracellular matrix (ECM) remodeling, angiogenesis and osteogenesis. CITED-2 is 

a transcriptional co-regulator implicated in the controlling of genes related to ECM 

remodelling and angiogenesis and, therefore, a possible regulator of BH.
38

 CITED-2 

overexpression in osteoblasts promoted a negative effect on the ECM remodelling by the 

downregulation of the expression of metalloproteinases (MMPs), which are essential in 

digesting the provisional matrix during initial stages of BH.
38

 In this study, the expression of 

CITED-2 was the highest in the granulation tissue of OVX rats.
24,25,28

 Interestingly, Zecchin 

and colleagues (2005)
30

 showed a decrease in MMP-2 and MMP-9 levels and activities in 

alveolar wound healing in estrogen-deficient rats. BMPs are central proteins in the 

development of osteoblasts and bone formation during the embryonic life and the healing of 

bone. Of the BMPs, BMP-2 and BMP-7 play a major role in the development of the skeleton 

and the maintenance of homeostasis during bone remodeling by regulating the proliferation, 

differentiation and apoptosis of bone cells.
39,40

. In this study, the expressions of BMP-2 and 

BMP-7 were increased in the granulation tissue of OVX rats, probably as a result of a 

regulatory negative feedback attempting to slow down the possible harmful effects of 

estrogen deficiency on BH. A previous investigation has also observed an increased 

expression of BMP-2 in the healing of fractures of OVX rats up to 21 days after fracture.
34

 

 However, no remarkable differences in the expressions and distributions of BMP-2 

were observed between OVX and control rats in another study.
29

 OPN is a major 
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phosphoprotein that plays roles during osteoclast development/activity
41

, matrix 

mineralization
42

,
 
estrogen deficiency-related bone loss

43
 and undisturbed bone repair.

44
 In this 

study, there were no differences among groups in the expression of OPN, probably due to the 

very early stage of healing evaluated (8 days). Some increase in the levels of OPN was 

observed previously in the callus after tibial fracture in OVX rats, when compared to sham-

OVX rats at a later stage of repair (3 weeks).
45

  

 The present findings suggest a predominant deleterious effect of estrogen deficiency 

over caffeine on BD. In fact, the actual effects of caffeine intake on BD remain unclear since 

there are several methodological differences among studies (i.e. caffeine/ caffeine-containing 

products, period of exposure, methods of BD evaluation, etc). A previous study from our 

group also demonstrated that daily intake of high doses of caffeine during 56 days did not 

influence the density of rat tibiae.
19

 In addition, other previous animal and clinical studies 

have also failed to demonstrate that intake of caffeine or caffeine-containing products (i.e. 

coffee, tea, cola, etc.) presented destructive effects on bone tissues and/or calcium 

metabolism.
13,46,47 

On the other hand, previous investigations have shown that caffeine 

presents deleterious impacts on bone such as stimulation of bone loss, changes in the bone 

mechanical properties, decrease in BD and increased risk of fracture.
3,11,12,48

 Accordingly, 

clinical and animal studies are unanimous in demonstrating that estrogen deficiency increases 

bone turnover, causing an imbalance between bone resorption and formation and favoring BD 

decrease, especially in long bones.
49-52

 
 
A previous research group has already evaluated the 

effects of caffeine on the bone of estrogen-deficient animals.
3,53

 authors showed that long-

term caffeine intake worsened the mechanical properties of bone in elderly
53

 and growing
3
 

OVX rats. However, differences in the via of caffeine administration, periods of caffeine 

exposure and in the age of rats hamper a direct comparison with the results of the present 

caffeine/OVX group. Worthy of note is that the femurs of the caffeine group presented the 

highest number of TRAP+ cells and a trend towards an increased ratio of RANKL/OPG+ 

cells. Therefore, it seems relevant to further evaluate the histometric and morphological 

consequences of these cellular and molecular findings on BD at later time points.   

 In summary, caffeine consumption predominantly affected the early stages of BH, 

while estrogen deficiency mainly affected BD, but no marked deleterious synergic effects of 

caffeine and estrogen deficiency were evident. Furthermore, both conditions caused clear 

deregulation of bone-resorption cells and osteoclastogenesis related factors in the intact bone 
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and in the bone defect, which could be relevant for the density and healing patterns in later 

stages.  
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Table 1 - Primer sequences, amplification profile and estimated length of PCR product for each 

gene. 

Gene Sequence (5’- 3’) Amplification profile 

[temperature (
o
C)/time (s)] 

Length of PCR 

product (bp) 

BMP-2 GTCCCTACTGATGAGTTTCTC 95/10, 56/8, 72/7 170 

 AACCTGGTGTCCAATAGTC 

 

  

BMP-7 CACTTCATCAACCCAGACAC 

TCAGGGTCTCAGGAAGACC 

95/10, 57/8, 72/7 165 

    

CITED-2 TATGACGGACTTCGTGTGC 95/10, 57/8, 72/7 168 

 AGTGAGATACTGCGTCTAAGG 

 

  

OPN CCGGATGCAATCGATAGTG 

GAAATGCGGAATTTCAGATACC 

95/10, 56/8, 72/7 164 

    

GAPDH TGAGTATGTCGTGGAGTCTACTG 95/10, 56/8, 72/6 159 

 TTGAGGGAGTTGTCATATTTCTCG   

Bone morphogenetic protein (BMP), osteopontin (OPN), CBP/p300-interacting-transactivator-

with-ED-rich-tail-2 (CITED-2) and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). 
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Figure 1. Experimental design  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante os resultados alcançados em nosso estudo, conclui-se que: 

 o consumo da cafeína predominantemente afetou o reparo ósseo 

inicial; 

 a deficiência de estrógeno afetou predominantemente a densidade 

óssea; 

 efeitos deletérios sinérgicos da cafeína e da deficiência de estrógeno 

não foram evidentes;  

 consumo de cafeína e deficiência de estrógeno isolado ou em 

associação podem promover uma desregulação dos mecanismos 

celulares e moleculares que controlam a osteoclastogênese, tanto no 

osso intacto, quanto no reparo ósseo. 
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