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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 esteroides 

sexuais podem atuar sobre 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 fase de formação óssea é 

iniciada, por fatores produzidos pelos osteoclastos e/ou pela matriz óssea e 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 anovulação, 
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e pode ser caracterizada por anovulação crônica, oligomenorreia ou amenorreia, 

hiperandrogenismo, infertilidade e ovário policístico11,12. 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.  

2 - OBJETIVOS 

2.1 - Geral 

 O objetivo do presente projeto foi analisar os efeitos de esteroides ovarianos 

sobre a adesão e viabilidade osteoblastos in vitro. 

2.2 - Específicos 

 Linhagens de osteoblastos foram mantidas em cultura e desafiadas com 

diferentes concentrações (0, 10-8M, 10-7M) de P4, E2 e T; diferentes tempos de 

cultura (48h e 72h), na ausência e na presença de soro fetal bovino (SFB). 

3. METODOLOGIA 

3.1 - Cultura dos Osteoblastos 

 Para as análises in vitro foram utilizadas as linhagens de osteoblastos 

OSTEO-1. As células foram semeadas em placas de cultura de 96 poços e 

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

suplementado ou não com 10% de SFB (Cultilab), Penicilina (100 U/mL - Cultilab) e 

Estreptomicina (100 µg/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 em 

diferentes concentrações (0, 10-7M e 10-8M), mimetizando suas concentrações 

plasmáticas em fêmeas adultas normais. Cada um dos esteroides foi adicionado, 

isoladamente e em conjunto, aos poços contento 5.000 células. Cada teste foi 

realizado em triplicata. 

3.2 -Viabilidade Celular 

 A viabilidade celular foi avaliada após 48 e 72 horas de incubação, e realizada 

pelo ensaio colorimétrico MTT brometo de {[3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio]}. Alíquotas de MTT foram preparadas para medida colorimétrica em 

espectrofotômetro (570 nm). 
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3.3 - Análise Estatística 

As análises estatísticas foram realizadas por meio de teste paramétrico ou 

não-paramétrico, para dados independentes e mais de duas amostras (ANOVA ou 

teste de Kruskal-Wallis, respectivamente, no caso de haver ou não distribuição 

amostral normal e homogeneidade de variâncias), seguido de teste de comparações 

múltiplas, quando aplicável. O nível de significância estatística estabelecido foi de 

5%. 

4- DESENVOLVIMENTO 

Os resultados apresentados são produtos de cinco baterias de culturas 

celulares. A sequência dos experimentos desde a adequação da temperatura do 

meio de cultura para 37º C, cabine de fluxo laminar utilizada para todos os 

experimentos, obtenção das células, centrifugação das células, sedimentação das 

células após centrifugação, contagem das células viáveis, plaqueamento das 

células, manutenção das células em estufa  e adição do MTT para análise da 

viabilidade celular. 

5- RESULTADOS 

Observa-se, na figura 1, os efeitos de diferentes concentrações de estradiol 

sobre a densidade ótica de osteoblastos mantidos em cultura por 48 e 72 horas, na 

ausência e na presença de 10% de SFB. No grupo de células mantidas em cultura 

por 48 horas em meio que não continha o SFB, observa-se aumento significativo da 

viabilidade celular para ambas as concentrações estudadas em relação ao grupo 

controle (Fig. 1-A). A viabilidade celular para as células mantidas em cultura por 72 

horas, sem SFB, foi maior para ambas as concentrações de E2 quando comparadas 

ao grupo sem E2 (Fig. 1-A). No grupo cultivado por 48 horas com meio contendo 

soro fetal bovino, nota-se um declínio significativo da viabilidade celular na 

concentração de 10-7 M em relação ao controle, porém na concentração de 10-8  M 

não ocorreu alteração significativa em relação ao grupo controle; contudo, observa-

se aumento da densidade ótica em relação ao grupo desafiado com a concentração 

de 10-7  M (Fig. 1-B).A viabilidade celular foi significativamente maior para as células 

cultivadas por 72 horas quando comparadas àquelas cultivadas por 48 horas, para 

todas as doses de E2, na presença e na ausência de SFB. 
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Figura 1 – Efeitos de diferentes concentrações (0, 10-7M e 10-8M) de estradiol sobre a densidade ótica de osteoblastos 
mantidos por 48 horas (barras branca) e 72 horas (barras pretas) em cultura sem (A) e com (B) soro fetal bovino. Letras 
minúsculas diferentes representam diferenças dentro do grupo 48 horas. Letras maiúsculas diferentes representam diferenças 
dentro do grupo 72 horas. # representa diferença entre os grupos. (p<0.05). 

 

 A figura 2 apresenta os resultados dos efeitos da progesterona sobre os 

osteoblastos mantidos em cultura por 48 e 72 horas, na ausência e na presença de 

10% de SFB. Observa-se que para o grupo de células mantidas em cultura por 48 

horas em meio sem o SFB, houve um aumento da viabilidade celular na 

concentração de 10-7 M em relação aos grupos controle e 10-8 M (Fig. 1-A). Quando 

as células foram mantidas em cultura por 72 horas na ausência de SFB, observa-se 

que ambas as concentrações de P4 estimularam a viabilidade celular comparadas 

as células do grupo sem P4 (Fig. 1-A). As células cultivadas por 72 horas, na 

ausência e na presença de SFB, para ambas as concentrações de P4 estudadas, 

apresentaram maior viabilidade celular comparadas às células cultivadas por 48 

horas.  

 

 

Figura 2 – Efeitos de diferentes concentrações (0, 10
-7 

M e 10
-8 

M) de progesterona sobre a densidade ótica de osteoblastos 
mantidos por 48 horas (barras branca) e 72 horas (barras pretas) em cultura sem (A) e com (B) soro fetal bovino. Letras 
minúsculas diferentes representam diferenças dentro do grupo 48 horas. Letras maiúsculas diferentes representam diferenças 
dentro do grupo 72 horas. # representa diferença entre os grupos. (p<0.05). 
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 A figura 3 representa os resultados de diferentes concentrações de T sobre a 

viabilidade das células cultivadas durante 48 e 72 horas na ausência e na presença 

de 10% de soro fetal bovino. Pode-se observar que a testosterona, nas 

concentrações de 10-7 M e 10-8 M, aumentou a densidade ótica das células 

cultivadas em meio sem o SFB em comparação ao grupo controle (Fig. 3-A). Em 

relação às células mantidas em cultura por 72 horas na ausência de SFB, observa-

se a maior viabilidade celular na concentração de 10-7 M de P4, enquanto na 

concentração de 10-8 M observa-se a menor viabilidade celular em relação aos 

demais grupos (Fig. 3-A). Na presença de SFB, para as células cultivadas por 72 

horas de cultura, observa-se redução da viabilidade celular na concentração 10-8 M 

comparada aos demais grupos (Fig. 3-B). Para todas as concentrações de T 

analisadas, na ausência e na presença de 10% de SFB, observa-se maior 

viabilidade celular para as culturas de 72 horas comparadas às de 48 horas. 

 

 

 

Figura 3 – Efeitos de diferentes concentrações (0, 10
-7 

M e 10
-8 

M) de testosterona sobre a densidade ótica de osteoblastos 
mantidos por 48 horas (barras branca) e 72 horas (barras pretas) em cultura sem (A) e com (B) soro fetal bovino. Letras 
minúsculas diferentes representam diferenças dentro do grupo 48 horas. Letras maiúsculas diferentes representam diferenças 
dentro do grupo 72 horas. # representa diferença entre os grupos. (p<0.05). 

 

 Os resultados dos efeitos das associações entre os hormônios (E2 + P4 + T) 

sobre a densidade ótica de osteoblastos mantidos em 48 e 72 horas de cultura, na 

ausência e na presença de 10% de SFB, podem ser observados na figura 4. 

Observa-se maior viabilidade celular nas concentrações 10-7 M em relação aos 

demais grupos e, nas concentrações 10-8 M há maior viabilidade em relação ao 

grupo controle, porém menor viabilidade em relação ao grupo 10-7 M, para as células 

cultivadas por 72 horas na ausência de 10% de SFB (Fig. 4-A). Observa-se 

diminuição da viabilidade das células mantidas por 48 horas de cultura, em meio de 
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cultura contendo o SFB, quando foram adicionados os hormônios nas concentrações 

de 10-7 M em relação aos demais grupos (Fig. 4-B). Para as células cultivadas por 72 

horas na presença de SFB, há redução da viabilidade nas concentrações 10-8 M 

comparada ao grupo controle e ao grupo 10-7 M (Fig. 4-B). A viabilidade celular foi 

maior para as células mantidas em cultura por 72 horas quando comparadas com as 

células cultivas por 48 horas, para todas as doses estudas, na ausência e na 

presença do SFB. 

 

 

Figura 4 – Efeitos de diferentes concentrações (0, 10
-7 

M e 10
-8 

M) de estradiol + progesterona + testosterona  sobre a 
densidade ótica de osteoblastos mantidos por 48 horas (barras branca) e 72 horas (barras pretas) em cultura sem (A) e com 
(B) soro fetal bovino. Letras minúsculas diferentes representam diferenças dentro do grupo 48 horas. Letras maiúsculas 
diferentes representam diferenças dentro do grupo 72 horas. # representa diferença entre os grupos. (p<0.05). 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho apresenta resultados sobre a viabilidade de osteoblastos 

cultivados por até 72 horas, na ausência e na presença de 10% de soro fetal bovino, 

desafiados com diferentes concentrações de estradiol, progesterona, testosterona e 

estradiol + progesterona + testosterona. Os resultados observados mostram que as 

células mantidas por 72 horas em cultura têm maior viabilidade quando comparadas 

às células cultivadas por 48 horas, para todos os hormônios (isolados ou em 

conjunto), nas diferentes concentrações e na ausência e na presença de SFB 

estudados. Além disso, os resultados obtidos com as culturas realizadas com a 

adição de SFB podem ter sido mascarados por componentes presentes nesse soro, 

porque os mesmo esteroides, nas mesmas concentrações, isolados ou em conjunto, 

e nos mesmos tempos de cultura apresentaram efeitos significantes para as culturas 

sem SFB e não apresentaram efeitos estatisticamente significantes quando as 

células foram cultivadas na presença do soro. 
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 Os esteroides sexuais podem apresentar efeitos não genômicos sobre as 

atividades de células ósseas. Além disso, há resultados que mostram efeitos anti-

apoptóticos de estrógenos e andrógenos sobre osteoblastos cultivados in vitro. Tais 

efeitos são mediados por vias de sinalização dependentes de Src/Shc/ERK após 

interações entre tais esteroides com seus receptores intranucleares clássicos16. Os 

resultados do presente trabalho, apesar de mostrarem efeitos do E2 e da T sobre a 

viabilidade de osteoblastos in vitro, ainda não apresenta resultados moleculares que 

demonstrem as vias de ações dos esteroides nas células cultivadas; contudo, 

sugere-se que tais efeitos sejam dependentes da interação desses esteroides com 

seus respectivos receptores nucleares presentes nos osteoblastos. 

 Verhaar et al., demonstraram que o estradiol tem efeito na diferenciação dos 

osteoblastos, enquanto a progesterona tem efeito significativo na proliferação 

dessas células. Além disso, quando ambos os hormônios foram utilizados juntos na 

cultura, não houve alterações significativas na proliferação nem na diferenciação 

dessas células17. Os resultados do presente trabalho demonstram que o E2 tem 

efeitos sobre a viabilidade dos osteoblastos mantidos em cultura por 48 e 72 horas, 

na presença e ausência de soro fetal bovino. Também observou-se efeitos da 

progesterona sobre a viabilidade celular. Esses efeitos foram observados quando os 

hormônios foram utilizados isoladamente, assim como quando foram utilizados em 

conjunto. 

 Sabe-se que o estradiol inibe a osteoclastogênese, inibindo o fator de 

transcrição RUNX-2 e a ressorção óssea mediante a inserção de RANKL nas 

membranas dos osteoblastos; justificando a ação de “proteção” óssea18. Estrógenos 

regulam a proliferação de osteoblastos, a expressão gênica para enzimas, a síntese 

de proteínas da matriz óssea, modula a expressão de receptores nas células ósseas 

para outros hormônios, assim como para fatores de crescimento e citocinas19. Como 

exposto anteriormente, no presente trabalho não há resultados sobre eventos 

moleculares nas células em cultura; porém, há efeitos do estradiol sobre a 

viabilidade celular e, sendo assim, modulando a atividade celular, pode-se inferir que 

em situações onde haja alterações dos níveis plasmáticos desse esteroide, como na 

SOP, pode-se imaginar alterações na dinâmica dos osteoblastos. 

 Culturas de osteoblastos de um dia, em meio livre de soro e livre de vermelho 

de fenol, mostram que E2 e P4, isoladamente, nas concentrações de 10-10 M, 
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estimularam a síntese de DNA e o crescimento de osteoblastos. A P4 foi mais 

potente na estimulação do crescimento celular em relação ao E2, e o E2 foi mais 

potente na indução da diferenciação celular, comprovado pelo aumento na atividade 

de fosfatase alcalina (FA). Os dois hormônios juntos mantiveram os resultados da 

FA e aumentaram ainda mais a síntese de DNA dos osteoblastos20. Os resultados 

apresentados pelo presente trabalho mostram que houve diferenças na viabilidade 

dos osteoblastos cultivados sem e com 10% de SFB, diante de diferentes 

concentrações de E2 e P4, isoladamente ou em conjunto; dessa forma, pode-se 

inferir que o sistema de cultura proposto é eficaz para as análises realizadas diante 

das ações dos esteroides em até 72 horas de cultura. 

 Estudos in vitro demonstraram que tanto a testosterona quanto a 

diidrotestosterona (DHT) modulam a proliferação celular de células progenitoras de 

osteoblastos em diferentes espécies21,22,23,24. Os efeitos controversos envolvem 

estimulação, inibição ou nenhum efeito sobre a atividade da FA, síntese de colágeno 

tipo I, síntese e liberação de osteocalcina e mineralização da matriz extracelular25,26. 

Esses resultados conflituantes se devem a diferenças na presença de receptores, 

nas espécies de animais utilizadas para os estudos, de qual osso os osteoblastos 

foram obtidos ou do estagio de diferenciação dessas células. Entretanto, estudos 

indicam que os andrógenos induzem maior diferenciação no fenótipo dos 

osteoblastos. Kousteni et al., demonstraram que andrógenos diminuem a apoptose 

de osteoblastos e de osteócitos27. Nossos resultados demonstram que nas 

concentrações de T utilizadas, houve modulações na viabilidade dos osteoblastos 

tanto na ausência como na presença de SFB, tanto em 48 horas quanto em 72 

horas de cultura. Esses resultados sugerem que as células viáveis são essenciais 

para quaisquer atividades relacionadas à dinâmica óssea, tanto em situações 

normais quanto em situações clínicas, como por exemplo na SOP. Ratas com SOP 

induzida com valerato de estradiol demonstram hiperandrogenemia28. Tal alteração 

plasmática pode influenciar a atividade dos osteoblastos no equilíbrio da dinâmica 

óssea o que justifica importantes modificações na resistência óssea diante de 

algumas patologias relacionadas a desequilíbrios envolvendo andrógenos ovarianos. 

 O soro fetal bovino é frequentemente utilizado na suplementação de meios de 

cultura porque contém componentes biológicos como ácidos graxos, fatores de 

crescimento, aminoácidos, vitaminas e hormônios, incluindo estrógenos29. Portanto, 
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a utilização de SFB em culturas de células pode interferir nos resultados dos 

experimentos relacionados à manutenção, divisão e diferenciação celulares30. Além 

disso, o uso desse complemento pode ser um sério problema por se tratar de um 

componente natural, onde cada amostra pode apresentar diferenças em suas 

composições31. Os resultados do presente trabalho demonstram que houve 

diferenças na viabilidade dos osteoblastos quando as células foram mantidas sem 

ou com 10% de SFB. Tais diferenças podem ser observadas para todos os 

hormônios estudados, assim como para ambos os tempos de cultura. A não 

utilização de SFB em culturas de células é importante para que se possa analisar os 

efeitos dos esteroides diretamente relacionados às concentrações dos mesmos, 

uma vez que o SFB, apesar de ser essencial para algumas etapas da cultura de 

algumas células e tecidos, pode conter hormônios e fatores de crescimento e, tais 

substâncias, podem interagir com os receptores dos esteroides ovarianos alterando 

os efeitos celulares e, portanto, os resultados obtidos. 

 Nossos resultados sugerem que a cultura de osteoblastos proposta é viável 

para que se possa utilizá-la como ferramenta para estudos relacionados com a 

dinâmica celular e com  controles hormonais sobre mecanismos funcionais assim 

como em situações clínicas, como a síndrome do ovário policístico. 
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