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1 –  RESUMO 

 A síndrome do ovário policístico (SOP), é uma endocrinopatia metabólica de 

etiologia desconhecida, multifatorial e caracterizada por anovulação crônica, 

oligomenorreia, hiperandrogenismo, infertilidade e ovário policístico. A remodelagem 

óssea envolve a remoção contínua de osso seguida da síntese de nova matriz óssea 

e mineralização subsequente. A interação das funções dos osteoblastos e 

osteoclastos é essencial à regulação hormonal da renovação óssea. Os estrógenos 

e os andrógenos podem diminuir o número de ciclos de remodelação óssea agindo 

sobre os osteoclastos e osteoblastos. Como a SOP pode alterar as concentrações 

plasmáticas dos esteroides ovarianos e, tais hormônios, atuam sobre o metabolismo 

ósseo, conhecer alguns destes mecanismos celulares utilizando a cultura de 

osteoblastos, é importante para a geração de conhecimentos básicos e clínicos. 

2 – INTRODUÇÃO 

 A remodelagem óssea é um processo ativo e contínuo que requer o equilíbrio 

entre a formação e a reabsorção ósseas. O desequilíbrio entre esses mecanismos 

pode desencadear patologias como osteopenia, osteoporose e osteomalacia1. A 

massa óssea e a atividade osteoblástica bem como a proliferação e diferenciação 

dos precursores dos osteoblastos são regulados por vários fatores, incluindo 

hormônios, fatores de crescimento e citocinas2,3. A ativação dos osteoclastos 

inicialmente ocorre pela interação dos precursores hematopoéticos com as 

linhagens de osteoclastos, porém também podem ser ativados por células 

inflamatórias, principalmente células T.  Uma vez ativados, será iniciada a fase de 

ressorção óssea, intercalada com a fase reversa, durante a qual a superfície óssea é 

recoberta por células mononucleares. A fase de formação óssea é iniciada, por 

fatores produzidos pelos osteoclastos e/ou pela matriz óssea. A fase de formação 

envolve a produção de matriz pelos osteoblastos4. Sabe-se que osteoblastos e 

osteoclastos expressam receptores para os hormônios esteroides progesterona 

(P4), estradiol (E2) e testosterona (T), o que demonstra que tais hormônios modulam 

os processos do metabolismo ósseo5.  

 As ações androgênicas sobre as atividades de remodelagem óssea podem 

ser diretas e/ou indiretas. As ações diretas são consequência da ligação da T 



	  

	  

diretamente aos receptores nucleares das células ósseas. As ações indiretas 

dependem da conversão da T em E2 pela enzima CYP11A1 (P450 aromatase)6. 

Evidências clínicas das ações androgênicas sobre a massa óssea de mulheres com 

hirsutismo, doença do ovário policístico e tumores ovarianos secretores de 

andrógenos, demonstram aumento na densidade óssea7,8,9. Os andrógenos 

estimulam a proliferação e a diferenciação dos osteoblastos, além de elevar a 

síntese de proteínas da matriz extracelular e estimular a mineralização da mesma10. 

 A SOP é uma endocrinopatia metabólica em mulheres na fase de vida 

reprodutiva e uma das mais frequentes causas de hiperandrogenismo e 

anovulação11,12. A SOP pode ser caracterizada por anovulação crônica, 

oligomenorreia ou amenorreia, hiperandrogenismo, infertilidade e ovário policístico. 

É reconhecida por apresentar componentes metabólicos como hiperinsulinemia e 

resistência à insulina, que a correlacionam com aumento na probabilidade de 

doenças cardiovasculares13,14. Estudos demonstram que 68% de mulheres com 

insuficiência ovariana primária (IOP) e alterações plasmáticas de E2 e P4, têm 

menor densidade óssea comparada à mulheres na pré menopausa, além de maior 

prevalência de osteopenia/osteoporose comparado à mulheres após menopausa15. 

3 – OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi analisar os efeitos de esteróides ovarianos 

sobre o crescimento e a viabilidade de osteoblastos in vitro. Especificamente, as 

células foram desafiadas com diferentes concentrações de P4, E2 e T, mimetizando 

duas situações experimentais: controle e SOP. 

4 – METODOLOGIA 

Células foram semeadas (5 x 104) em placas de cultura de 24 poços e 

incubadas em meio de cultivo modificado Eagle’s (DMEM - Cultilab), suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (Cultilab), Penicilina (100 U/mL - Cultilab) e 

Estreptomicina (100µg/mL - Cultilab), a 37 °C, em atmosfera umedificada contendo 

5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. P4, E2 e T (Sigma Aldrich) foram testados 

mimetizando suas concentrações plasmáticas em ratas adultas normais e em ratas 

com SOP. A viabilidade celular foi avaliada utilizando o ensaio colorimétrico MTT 

brometo de {[3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio]}. Os resultados foram 



	  

	  

analisados utilizando-se ANOVA para dados repetidos e teste de Tukey para 

comparações múltiplas. O nível de significância estabelecido foi de 5%. 

5 – DESENVOLVIMENTO 

Sabendo-se que algumas patologias ovarianas, por exemplo a SOP, alteram 

os padrões de síntese e secreção de hormônios ovarianos e que esses hormônios 

têm importantes ações controlando o metabolismo ósseo, a relevância do presente 

trabalho foi pesquisar algumas relações entre os esteróides ovarianos e o 

comportamento de osteoblastos em cultura. Para tanto, P4, E2 e T foram analisados 

como moduladores do crescimento e da viabilidade de osteoblastos. Acredita-se que 

com os resultados deste trabalho poder-se-á acrescentar importantes informações 

que contribuirão com a medicina regenerativa translacional. 
6 - RESULTADOS PRELIMINARES 

Os experimentos serão iniciados no mês de Setembro do corrente ano, e os 

resultados preliminares estarão prontos até o final do mês de Outubro. 
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