
5.4 Parâmetros biomecânicos 

O teste de flexão a três pontos não detectou diferenças 

estatisticamente significantes nas propriedades biomecânicas das tíbias, no que diz 

respeito aos parâmetros analisados (Figura 13).  
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Figura 13 – Parâmetros biomecânicos: Carga da fratura (A), Deslocamento no ponto da fratura (B), 

Tenacidade (C), Carga máxima (D), Resiliência (E), Deslocamento máximo (F) e Rigidez (G). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. Média ± DP. 

 

 

 

5.5 Histomorfometria óssea 

5.5.1 Volume ósseo trabecular (BV/TV %) 

O BV/TV nos grupos ooforectomizados apresentou-se menor em 

ralação ao grupo SHAM. Notou-se um maior BV/TV nos grupos OVX-VIB e OVX-

ISO+VIB, embora essa diferença não tenha sido significante quando comparada aos 

grupos OVX e OVX-ISO (Figura 14, tabela 4). 

 

43 



S
H
A
M

O
V
X

O
V
X-IS

O

O
V
X-V

IB

O
V
X-IS

O
+V

IB

0

10

20

30

40

*

Grupos

B
V

/T
V

 (
%

)

 

Figura 14 - Média da área óssea trabecular dos fêmures. *P<0,05, SHAM vs. OVX, OVX-ISO, OVX-VIB e 

OVX-ISO+VIB. Média ± DP.    

 

5.5.2 Espessura do osso cortical (Ct. Wi) 

Foi observada uma maior espessura na região do osso cortical nos 

grupos OVX e OVX-ISO+VIB quando comparada aos grupos SHAM, OVX-ISO e OVX-

VIB. A menor espessura foi encontrada no grupo OVX-VIB quando comparada aos 

outros grupos. Essas diferenças foram significantes quando se compara o grupo OVX 

em relação aos grupos SHAM, OVX-ISO e OVX-VIB e o grupo OVX-ISO+VIB em 

relação ao grupo OVX-VIB. Os grupos OVX e OVX-ISO+VIB apresentaram a maior 

espessura em relação aos outros grupos, porém essa diferença só foi significante 

quando comparada ao grupo SHAM (Figura 15, tabela 4). 
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Figura 15 – Média da espessura do osso cortical dos fêmures.  P<0,05, *OVX vs. 
#
SHAM, OVX vs. OVX-

ISO, 
$ 

OVX vs. OVX-VIB, 
@ 

OVX-ISO+VIB vs. OVX-VIB. Média ± DP. 
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5.5.3 Área do osso cortical (Ct. Ar) 

Notou-se uma maior área do osso cortical dos grupos 

ooforectomizados quando comparados ao grupo SHAM. No entanto essa diferença só 

foi significante (p < 0,05) nos grupos OVX e OVX-ISO+VIB. Não houve diferenças 

significantes na área do osso cortical entre os grupos ooforectomizados (Figura 16, 

tabela 4). 
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Figura 16 – Média da área do osso cortical dos fêmures. P<0,05, *OVX vs. SHAM, 
#
 OVX-ISO+VIB vs. 

SHAM. Média ± DP. 

 

 

 

Tabela 4 – Histomorfometria óssea dos fêmures. 

  Parâmetros  

Grupos  BV/TV (%)   Ct. Wi (µm)  Ct. Ar (%) 

SHAM 27,2 ± 7,3* 297,6 ± 41,6 41,93 ± 12,2 
OVX 15,9 ± 1,9 364,0 ± 45,7*#$ 57,9 ± 8,6* 
OVX-ISO 16,0 ± 3,8 300,6 ± 47,6 47,3 ± 6,6 
OVX-VIB 
OVX-ISO+VIB 

20,2 ± 5,2 
19,4 ± 6,2 

288,1 ± 36,1 
346,3 ± 47,6 @ 

47,6 ± 8,9 
55,7 ± 8,8# 

Dados expressos em Média ± DP. BV/TV (Área óssea trabecular): P<0,05, *SHAM vs. OVX, OVX-ISO, 

OVX-VIB e OVX-ISO+VIB; Ct. Wi (Espessura do osso cortical): P<0,05, *OVX vs. SHAM, 
# 

OVX vs. 

OVX-ISO, 
$ 

OVX vs. OVX-VIB, 
@ 

OVX-ISO+VIB vs. OVX-VIB. Ct. Ar (Área do osso cortical): P<0,05, 

*OVX vs. SHAM, 
#
 OVX-ISO+VIB vs. SHAM. 
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5.6 Quantificação dos GAGs pelo método histoquímico de Alcian Blue 

A menor quantidade dos GAGs sulfatados e carboxilados na região 

trabecular dos fêmures distais foi encontrada no grupo OVX, quando comparado aos 

outros grupos, sendo essa diferença significante (p < 0,05) apenas entre os grupos 

OVX (pH 2,5) e SHAM (pH, 2,5). Em pH 2,5, entre os grupos tratados, a maior 

quantidade de GAGs sulfatados e carboxilados foi encontrada no grupo OVX-ISO+VIB, 

sendo semelhante ao grupo SHAM, embora essa diferença não tenha sido 

estatisticamente significante. Em pH 0,5, o grupo OVX-VIB apresentou a maior 

quantidade de GAGs sulfatados (não significante) quando comparado a todos os outros 

grupos (Figura 17, tabela 5).  
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Figura 17 – Quantidade (%) de GAGs sulfatados e carboxilados (pH 2,5) e apenas as sulfatadas (pH 0,5) 

pelo método do alcian blue na região trabecular dos fêmures distais.  P<0,05, SHAM vs. OVX em pH 2,5. 

Média ± DP.  
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Tabela 5 – Quantidade (%) dos GAGs sulfatados e carboxilados (pH 2,5) e apenas sulfatados (pH 0,5), 

na área óssea trabecular dos fêmures distais. 

Grupos   pH 2,5   pH 0,5 

SHAM 6,32 ± 4,10* 4,07 ± 3,78 
OVX 1,99 ± 0,84 1,08 ± 1,38 
OVX-ISO 2,81 ± 2,31 2,64 ± 3,74 
OVX-VIB 
OVX-ISO+VIB 

4,88 ± 3,73 
5,96 ± 4,00 

4,45 ± 3,74 
4,22 ± 2,88  

     Dados expressos em Média ± DP. P<0,05, * SHAM vs. OVX (pH 2,5).  

     

     

 

5.7 Identificação e quantificação do condroitin sulfato (CS) nos fêmures  

  Pelo método de eletroforese em gel de agarose observou-se que a 

maior quantidade de Condroitin sulfato (CS) foi encontrada no grupo OVX-VIB, embora 

essa diferença só tenha sido significante (p < 0,05) em relação ao grupo SHAM 

(Figuras 18 e 19; Tabela 6). Além disso, não foi detectada a presença de Dermatan 

sulfato (D) e Heparam sulfato (H).   
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Figura 18 - Perfil eletroforético dos GAGs sulfatados. 
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Figura 19 - Média do condroitin sulfato dos diferentes grupos. P<0,05, 
*
OVX-VIB vs. SHAM. Média ± DP.  

 

Tabela 6 - Quantificação do condroitin sulfato (CS) 

 

 

 

                         

 

                               Dados expressos em Média ± DP. P<0,05, * OVX-VIB vs. SHAM.  

 

 

5.8 Análise semiquantitativa da birrefringência do colágeno dos fêmures por 

microscópio de luz polarizada.  

No osso cortical, foi possível observar que entre os animais tratados, 

o grupo OVX-ISO+VIB foi o que apresentou a birrefringência avermelhada (colágeno 

maduro tipo I) mais intensa, quando comparado a todos os outros grupos. Essa 

birrefringência apresentou-se menos intensa no grupo OVX. Na área trabecular, a 

maior birrefringência avermelhada foi encontrada nos grupos OVX-VIB e OVX-

ISO+VIB, sendo que os outros grupos apresentaram o mesmo padrão de 

birrefringência avermelhada encontrada na área cortical (Figura 23).  

           Grupos CS (µg / mg tecido) 

       SHAM 1,65 ± 0,57 
       OVX 2,45 ± 0,48 
       OVX-ISO 2,03 ± 0,18 
       OVX-VIB 
       OVX-ISO+VIB 

4,0 ± 1,84* 
3,2 ± 1,43 
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Foi observada uma maior birrefringência esverdeada (colágeno 

imaturo tipo I) no osso cortical e trabecular dos grupos SHAM e OVX, quando 

comparada aos grupos tratados, cujas birrefringências foram semelhantes entre si, 

exceto no grupo OVX-ISO, que apresentou pequenas regiões de birrefringência 

esverdeada no osso trabecular (Figura 23). 

 

 

 

5.9 Método do TUNEL 

 Foi observada a presença de poucos osteócitos TUNEL-positivos, tanto 

no osso cortical quanto no trabecular nos grupos controle e nos submetidos aos 

tratamentos isolados ou combinados. Além disso, a positividade dos osteócitos ao 

método do TUNEL não diferiu entre os grupos analisados (Figura 24). 
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5.10 FOTOMICROGRAFIAS 

          Figura. 20 
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Figura 20 – Fotomicrografias de cortes histológicos do osso fêmur distal das ratas dos 

diferentes grupos. Fig. A - grupo SHAM: Notar as trabéculas ósseas (setas) onde se 

observa uma maior área óssea trabecular quando comparada aos outros grupos. Fig. 

B - grupo OVX: pode ser observada uma menor área óssea trabecular, quando 

comparada aos outros grupos. Fig. C - grupo OVX-ISO: nota-se uma menor área óssea 

trabecular quando comparada ao grupo SHAM. Figuras. D (grupo OVX-VIB) e E (grupo 

OVX-ISO+VIB): pode ser observado que a área óssea trabecular entre esses dois 

grupos são semelhantes, menor em relação ao grupo SHAM (p < 0,05), porém, maior 

quando comparada aos grupos OVX e OVX-ISO (diferença não significante). Fig. F – 

Detalhes das trabéculas ósseas (Tb) e medula óssea (Ma) do grupo OVX-ISO+VIB. 

Coloração H.E.  
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Figura. 21 
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Figura 21 – Fotomicrografias de cortes histológicos do osso fêmur distal das ratas dos 

diferentes grupos. A (grupo SHAM), B (grupo OVX), C (grupo OVX-VIB), D (grupo 

OVX-ISO+VIB). Observar a maior espessura da região do osso cortical (Ct) nos grupos 

OVX e OVX-ISO+VIB quando comparada aos grupos SHAM e OVX-VIB. A menor 

espessura foi encontrada no grupo OVX-VIB (fig. C) quando comparada aos outros 

grupos. O grupo OVX-ISO (não mostrado) apresentou a espessura do osso cortical 

semelhante ao grupo SHAM (fig. A) Essas diferenças foram significantes quando se 

compara o grupo OVX em relação aos grupos SHAM, OVX-ISO e OVX-VBI e o grupo 

OVX-ISO+VIB em relação ao grupo OVX-VIB. Os grupos OVX e OVX-ISO+VIB 

apresentaram a maior área em relação aos outros grupos, porém essa diferença só foi 

significante quando comparada ao grupo SHAM. De (Disco epifisário).  Coloração: H.E.   
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Figura 22 – Fotomicrografias de cortes histológicos da região trabecular do osso fêmur 

distal das ratas dos diferentes grupos. A e B, grupo SHAM. A fig. A mostra os GAGs 

sulfatados e carboxilados fortemente evidenciados em azul (setas). Na fig. B observa-

se apenas os GAGs sulfatados evidenciados em azul menos intenso quando 

comparado à fig. A. C e D, grupo OVX. Nota-se uma menor positividade aos GAGs 

tanto em pH 0,5 (fig. C) quanto em 2,5 (fig. D) que estão evidenciados em pequenas 

regiões com azul menos intenso (setas) quando comparado ao grupo SHAM. E e F, 

grupo OVX-ISO. Observa-se uma positividade aos GAGs (setas) um pouco mais 

intensa em relação ao grupo OVX, tanto em pH 0,5 (fig. E) quanto em 2,5 (fig. F),  

porém menos intensa em relação ao grupo SHAM.  G e H, grupo OVX-VIB. Pode ser 

notado uma maior positividade aos GAGs sulfatados e carboxilados (fig. G) e 

sulfatados (fig. H) quando comparado aos grupos OVX e OVX-ISO, sendo semelhante 

ao grupo SHAM. I e J, grupo OVX-ISO+VIB. Nota-se uma maior positividade aos GAGs 

sulfatados e carboxilados (fig. I) quando comparado aos grupos OVX, OVX-ISO e 

OVX-ISO+VIB, sendo semelhante ao grupo SHAM. Na fig. J observa-se apenas os 

GAGs sulfatados evidenciados em azul, com maior positividade em relação aos grupos 

OVX e OVX-ISO, sendo semelhante aos grupos SHAM e OVX-VIB. Alcian blue (pH 2,5 

e 0,5). 
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Figura 23 – Fotomicrografias de cortes histológicos do osso fêmur distal das ratas dos 

diferentes grupos, visualizadas em microscópio de polarização. A e B, grupo SHAM. A 

fig. A mostra a região cortical, onde se observa o predomínio da birrefringência 

esverdeada (colágeno imaturo tipo I). A fig. B mostra a região trabecular, onde também 

nota-se o predomínio da birrefringência esverdeada. C e D, grupo OVX. Assim como o 

grupo SHAM (fig. A e B), pode ser observado um predomínio da birrefringência 

esverdeada tanto na região cortical (fig. C), quanto na trabecular (fig. D). E e F, grupo 

OVX-ISO. Pode ser observado um predomínio da birrefringência avermelhada 

(colágeno maduro tipo I) tanto na região cortical (fig. E), quanto na trabecular (fig. F) 

quando comparado aos grupos SHAM e OVX, porém, na fig. F, podem ser observadas 

dispersas regiões com birrefringência esverdeada (setas). G e H, grupo OVX-ISO+VIB. 

Na fig. G mostra a região cortical onde nota-se uma predominância da birrefringência 

avermelhada, quando comparado aos grupos SHAM e OVX e semelhante ao grupo 

OVX-ISO. A fig. H demonstra a região trabecular onde se evidencia uma maior 

birrefringência avermelhada, quando comparado aos grupos SHAM, OVX e OVX-ISO. I 

e J, grupo OVX-ISO+VIB. Na fig. I observar um predomínio de birrefringência 

avermelhada mais intensa na região cortical, quando comparado a todos os outros 

grupos. A fig. J mostra a região tarbecular onde se nota uma maior birrefringência 

avermelhada, quando comparado aos grupos SHAM, OVX, OVX-VIB e semelhante à 

região tarbecular do grupo OVX-VIB. Picro-sirius red. 
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Figura 24 
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Figura 24 – Fotomicrografias de cortes histológicos do osso fêmur distal de ratas 

submetidas ao método do TUNEL. Fig. A – disco epifisário (DE) - controle negativo; 

observar condrócitos TUNEL - negativos (setas). Fig. B – disco epifisário (DE) – 

controle positivo; observar condrócitos TUNEL - positivos (setas). Fig. C – osso 

cortical; notar alguns osteócitos TUNEL – positivos (setas). Fig. D – osso trabecular; 

detalhe de uma trabécula óssea com alguns osteócitos TUNEL – positivos (setas). A 

positividade dos osteócitos ao método do TUNEL não diferiu entre os grupos 

analisados.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos das isoflavonas 

da soja associadas à vibração mecânica de baixa intensidade no tecido ósseo de ratas 

ooforectomizadas.  

O modelo animal de rata ooforectomizada é considerado apropriado 

para estudos relacionados a perda óssea após a menopausa. Além disso, é sabido que 

a perda óssea causada após a ooforectomia e a que ocorre em mulheres climatéricas 

demonstram diversas similaridades, tanto na progressão desta perda, quanto na 

resposta ao tratamento de reposição hormonal (Kalu, 1991). 

O peso corporal de todos os grupos aumentou significantemente 

após a cirurgia. O ganho de massa corporal no grupo OVX foi maior quando 

comparado ao grupo SHAM, embora essa diferença não tenha sido significante. Não 

houve diferenças significantes no ganho de massa corporal entre os grupos OVX e os 

tratados com ISO isolado ou associado com VIB. Interessantemente, o grupo tratado 

com VIB apresentou um ganho de massa corporal significante quando comparado aos 

grupos OVX-ISO e OVX-ISO+VIB.  

É bem documentado na literatura o aumento na massa corporal de 

ratas após serem ooforectomizadas (Kalu, 1991; Ishimi et al., 1999; Kim, Om, 2001; 

Paik et al., 2003). Esse aumento tem sido atribuído provavelmente a um decréscimo no 

metabolismo basal e não devido a um maior consumo de alimentos (Deyhim et al., 

2003). Além disso, Jeon et al., (2009) relataram um decréscimo no consumo de 

alimento em ratas após a ooforectomia quando comparado ao grupo SHAM.  

 Wu et al. (2004) e Figard et al. (2006) também não observaram em 

ratas ooforectomizadas,  diferenças significantes no ganho de massa corporal entre os 

grupos tratados com isoflavonas isoladas ou combinadas com exercícios físicos. Não 

existe consenso na literatura sobre os efeitos de estímulos mecânicos sobre a massa 

corporal em ratas ooforectomizadas (Nordsletten et al., 1994., Flieger et al., 1998, Zang 

et al., 2001), e os diferentes resultados encontrados podem estar relacionados a 

diferenças no tipo, na intensidade, na duração de estímulos mecânicos e no tipo de 

modelo animal utilizados.     

Os dados anatômicos demonstraram que não houve diferenças 

significantes no comprimento e espessura dos fêmures entre os grupos. Arjmandi et al. 
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(1998), e Breitman et al. (2003) também não observaram diferenças significantes no 

comprimento dos fêmures em ratas ooforectomizadas. Todavia, Deyhim et al. (2003) 

relataram um aumento no comprimento das tíbias em ratas ooforectomizadas 

comparado ao grupo SHAM.  

Em nosso estudo, não observamos diferenças significantes no 

comprimento das tíbias entre os grupos, porém, a espessura das tíbias dos animais 

dos grupos OVX-ISO e OVX-ISO+VBI foi significantemente maior quando comparado 

com o grupo SHAM, sendo que no grupo tratado só com ISO esse efeito foi mais 

expressivo do que no grupo tratado com VIB ou com a terapia combinada.  O que 

corrobora com os resultados de Jeon et al. (2009). Porém, Danielsen (1993) e Peng et 

al., (1994) verificaram um aumento nos comprimentos dos fêmures em ratas após a 

ooforectomia.   

Os resultados das propriedades físicas das tíbias mostraram que o 

peso imerso, a porcentagem de material orgânico e a densidade óssea nos grupos 

SHAM, OVX-VIB e OVX-ISO+VIB apresentou-se maior em relação aos grupos OVX e 

OVX-ISO. 

O aumento nesses parâmetros pode estar relacionado ao conteúdo 

das fibras colágenas e dos GAGs, pois como veremos mais adiante, os dados 

histoquímicos mostram que a birrefringência em tom vermelho intenso das fibras 

colágenas, bem como a porcentagem dos GAGs foi maior nos grupos que 

apresentaram o maior peso imerso, maior quantidade de material orgânico e densidade 

óssea, exceto o grupo SHAM, onde essa relação não foi encontrada, quando se 

considera os resultados histoquímicos das fibras colágenas, que nesse se apresentou 

com birrefringência esverdeada. No entanto, é valido considerar que outros 

componentes da matriz óssea podem estar envolvidos nesse processo.  

Dessa forma, notamos que houve efeitos positivos quanto aos 

componentes orgânicos da matriz óssea nos grupos tratados com vibração mecânica 

ou este associado as isoflavonas, embora não tenhamos observados efeitos aditivos no 

grupo submetido ao tratamento combinado.  Porém, sabendo-se que o aumento na 

densidade óssea contribui para a diminuição da incidência de fraturas osteoporóticas 

(Brixen et al., 2004), o tratamento com vibração mecânica isolado ou associado as 

isoflavonas da soja pode contribuir positivamente neste aspecto. 

Por outro lado, outras propriedades físicas analisadas tais como, 

volume ósseo, densidade mineral óssea, porcentagem de material mineral e o peso 
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das cinzas foram significantemente maiores nos grupos OVX e OVX-ISO, em relação 

aos grupos SHAM, OVX-VIB e OVX-ISO+VIB. Esses resultados são de difícil 

interpretação, uma vez que há uma tendência na perda de conteúdo mineral provocado 

pela osteopenia após a ooforectomia em ratas. Entretanto, é sabido que o ganho de 

peso corporal protege as ratas do desenvolvimento da osteopenia após a ooforectomia 

(Roudebrush et al., 1993), sendo essa proteção limitadas aos ossos longos (Wronski et 

al., 1987).  

É importante ressaltar que os ossos utilizados para a realização dos 

parâmetros físicos estudados foram ossos longos, particularmente em tíbias. 

Acreditamos que o maior ganho de peso corporal médio nas ratas ooforectomizadas 

observadas em nosso estudo, pode ter contribuído para a proteção contra a perda de 

material mineral e densidade mineral óssea, o que possivelmente propiciou um 

aumento no volume ósseo, observados nos parâmetros físicos desses grupos.  

 Para a análise das propriedades biomecânicas das tíbias, que foi 

realizada através do teste de flexão a três pontos, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. Quanto a este tipo de teste, algumas 

considerações devem ser discutidas. Em grande parte dos trabalhos, o teste de flexão 

a três pontos é realizado na diáfise de ossos longos (Breitman et al. 2003; Picherit et al. 

2001; Comelekoglu et al., 2007; Washimi et al., 2007). Entretanto, estudos indicam que 

dependendo do osso em que este teste é realizado, os resultados podem variar. 

Breitman et al. (2003) observaram que o teste de flexão a três pontos realizados em 

diáfise de fêmures, não detectou diferenças significantes na carga máxima suportada 

pelo fêmur entre os grupos. No entanto, quando este mesmo teste foi realizado em 

vértebras lombares, os autores detectaram diferenças significantes nesse parâmetro 

entre os grupos.   

Essas diferenças de resposta a cargas mecânicas em sítios 

esqueléticos distintos podem estar relacionadas a diferenças da microarquitetura óssea 

da região considerada.  É sabido que as proporções de osso trabecular e cortical 

diferem nas regiões do fêmur e tíbia, enquanto que nas vértebras elas são mais 

homogêneas (Breitman et al., 2003).  

O processo de remodelação óssea ocorre tanto no osso cortical 

como no trabecular, mas sabe-se que esse ocorre com maior intensidade no osso 

trabecular. O osso trabecular está mais sujeito a alterações provocadas pela 

osteoporose em comparação ao osso cortical (Riggs, Melton, 1988; World Health 
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Organization, 1994).  Desta forma, as taxas de reabsorção e formação óssea podem 

variar de acordo com o sítio anatômico analisado (Frost, 1987).  

Realizamos o ensaio biomecânico na diáfise de tíbias, região 

constituída predominantemente de osso cortical. Desta forma, a realização desse tipo 

de teste em regiões ricas em osso trabecular pode ser mais adequada. No entanto vale 

ressaltar que a falta de efeitos significantes do ensaio biomecânico sobre diáfise das 

tíbias, pode ser uma limitação deste método, uma vez que o aparelho utilizado pode 

não ter sido sensível suficiente para detectar tais mudanças nessa região. 

Os parâmetros histomorfométricos revelaram que a porcentagem do 

volume ósseo trabecular (BV/TV%) dos grupos ooforectomizados foi significantemente 

menor quando comparados ao grupo SHAM, o que é bem documentado na literatura 

(Hagino et al., 1993; Cai et al., 2005; Jeon et al., 2009). Além disso, notamos um maior 

BV/TV% no grupo OVX-VIB (não significante) quando comparado aos outros grupos 

ooforectomizados. O tratamento com ISO isolado ou combinado com VIB não exibiram 

efeitos sobre o volume ósseo trabecular nos grupos estudados.  

Tem sido observado que atividades físicas proporcionam aumento 

na massa e na resistência óssea com maior eficácia em crianças do que em adultos e, 

além disso, quando se considera a estrutura óssea de indivíduos mais velhos, a 

atividade física tem se mostrado menos eficaz (Forwood, Burr, 1993., Bassey et al., 

1998). Esse decréscimo de eficácia tem sido atribuído a redução da sensibilidade do 

tecido ósseo a estímulos mecânicos com o aumento da idade (Rubin et al., 1992., 

Turner et al., 1995).  

Ainda que essas observações tenham sido feitas em humanos, os 

resultados observados em nosso estudo no que diz respeito ao tratamento com VIB 

sobre o BV/TV podem ser devido ao nosso modelo animal ser considerado ratas já 

maduras. Além disso, há evidências de que suplementos alimentares só com 

isoflavonas provavelmente não influenciam na formação ou no turnover ósseo em ratas 

ooforectomizadas (Jeon et al., 2009). Estudos têm demonstrado que as isoflavonas 

possuem efeitos preventivos em ratas osteopênicas (Arjmandi et al., 1996).  

Picherit et al. (2001) relataram que o consumo de isoflavonas 

apresentou efeitos preventivos, mas não curativos sobre a densidade mineral óssea e 

BV/TV em ratas com osteopenia estabelecida. A falta de efeitos positivos das 

isoflavonas da soja sobre o BV/TV observada em nosso estudo pode ser atribuída em 

parte ao seu efeito não curativo, uma vez que trabalhamos com ratas já osteopênicas. 
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Como foi observado nos testes físicos, o grupo tratado só com isoflavonas não 

apresentou perda na densidade mineral óssea, cuja densidade foi semelhante ao grupo 

ooforectomizado controle, o que pode indicar que as isoflavonas nesse caso podem ter 

agido só como um agente anti-reabsortivo. 

                                 Vale também ressaltar que diferentes doses de isoflavonas podem 

refletir em resultados também variados. Ward et al. (2007), utilizando 500mg/Kg de 

isoflavonas atenuaram a perda óssea em camundongos ooforectomizados. Já o 

mesmo grupo utilizando 200mg/Kg de isoflavonas na dieta de camundongos C57BL/6 

ooforectomizados não encontraram efeitos benéficos sobre o tecido ósseo. Além disso, 

estudos que tem utilizado baixas doses de daidzeína relatam diferentes resultados, 

possivelmente devido a diferentes doses administradas (Setchell, 2001; Fonseca et al., 

2004; ). 

 De fato, estudos indicam que as isoflavonas da soja exibem seus 

efeitos sobre o tecido ósseo de uma forma bifásica, ou seja, estes compostos podem 

exibir efeitos benéficos ou até adversos sobre o tecido ósseo dependendo da dose 

utilizada (Anderson et al., 1998 Arjmandi et al., 1998). Dessa forma, a falta de efeito 

benéfico sobre o BV/TV das ratas tratadas com 200mgKg pode também ser devido a 

dose administrada. Uma limitação de nosso estudo foi ter testado uma única dose e 

nessa perspectiva, estudos com diferentes doses de isoflavonas isoladas ou 

associadas com vibração mecânica precisam ser realizados. 

Apesar de o modelo experimental com ratas ooforectomizadas 

adotado nesse estudo apresentarem características semelhantes às encontratas em 

mulheres climatéricas (Wronski et al., 1989; Kalu, 1991), este modelo animal tem sido 

usado com sucesso para se estudar o mecanismo de perda de osso trabecular, mas 

não de osso cortical (Kalu, 1991; Thompson, 1995). Esse fato pode explicar em parte a 

ausência de perda de osso cortical, indicada pelos resultados histomorfométricos da 

área e espessura nessa região das ratas ooforectomizadas não tratadas.  

Hagino et al. (1993) observaram que ratas após serem 

ooforectomizadas, apresentaram uma diminuição na área óssea trabecular, porém, não 

houve perda de osso cortical, quando comparado ao grupo SHAM. Como nós 

observamos, o BV/TV no grupo OVX foi significantemente menor quando comparado 

ao grupo SHAM, no entanto o grupo OVX apresentou a maior espessura e área do 

osso cortical comparada a todos os outros grupos.  
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Waarsing et al. (2005) observaram um aumento na espessura do 

osso cortical ao longo do tempo em ratas ooforectomizadas. Estes autores relatam 

interessantes resultados, onde levantam várias discussões a respeito dos efeitos da 

falta de estrogênios sobre o processo de reabsorção óssea. 

É geralmente considerada que a deficiência estrogênica causa 

acentuada perda e deterioração da microarquitetura óssea, o que com o passar do 

tempo, aumenta o risco de fraturas. Os resultados de Waarsing et al. (2005) sugerem 

que a falta de estrogênio provocada pela ooforectomia em ratas não resultou apenas 

na perda óssea, mas também na formação de osso novo, onde essa perda óssea não 

foi geral, mas limitadas apenas em algumas regiões e em certas trabéculas, ao passo 

que as trabéculas remanescentes aumentaram em espessura e algumas outras 

trabéculas existentes conectaram-se para formar outras novas. 

Jee et al. (1990) relatam que ratas mais velhas podem ser mais 

adequadas do que ratas mais jovens para se estudar a remodelação de osso cortical e 

a perda desse tipo de osso após a ooforectomia. Trabalhamos com ratas consideradas 

idosas (6 meses) e mesmo assim não observamos uma diminuição da área e 

espessura do osso cortical no grupo ooforectomizado não tratado. Outra explicação 

pode ser atribuída a uma maior resposta a estímulos mecânicos na região do osso 

cortical, em detrimento da área óssea trabecular. De fato, Hagino et al., (1993) 

observaram uma maior resposta do osso cortical a estímulos mecânicos e nenhuma 

resposta do osso trabecular. 

Sugere-se também que o aumento da massa corporal pode servir 

como um mecanismo fisiológico de estímulo adicional à neoformação óssea e servir 

parcialmente como uma proteção contra a osteopenia que ocorre nos ossos longos, 

através do suporte de peso corporal (Kalu, 1991; Ono et al., 2000; Uesugi et al., 2001; 

Notomi et al., 2003). Em nosso estudo, o maior ganho de peso corporal observado nos 

grupos ooforectomizados, pode ter servido como um mecanismo protetor contra a 

perda de osso cortical.   

Sehmisch et al. (2009) utilizando vibrações mecânicas com 

freqüência de 90Hz, não encontraram resultados significantes nos parâmetros do osso 

cortical em ratas osteopênicas. Além disso, Warden et al. (2004) relataram que 

vibrações mecânicas com frequencias acima de 10 Hz não resultam em efeitos 

benéficos sobre o osso cortical em camundongos. Utilizamos vibrações mecânicas com 

freqüência de 30 Hz, talvez essa freqüência pode não ter sido adequada para resultar 
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em efeitos significantemente positivos sobre os parâmetros do osso cortical nas ratas 

tratadas só com vibração mecânica. A escolha da freqüência da vibração mecânica 

utilizada neste estudo (30Hz) foi baseada no estudo de Rubinacci, et al. (2008) e de 

Oliveira et al. (2010). 

O grupo submetido ao tratamento combinado apresentou maior área 

e espessura do osso cortical, quando comparado aos grupos SHAM e os tratados com 

ISO ou VIB isolados. Acreditamos que o tratamento combinado exibiu efeitos 

sinergísticos positivos sobre os parâmetros histomorfométricos do osso cortical. Wu et 

al. (2001) também não encontraram efeitos significantes no tratamento com genisteína 

ou exercícios sobre o BV/TV em camundongos, porém, os autores relatam que a 

intervenção combinada demonstrou efeitos positivos sobre esse parâmetro. Nesse 

caso, acreditamos que o tratamento combinado foi mais efetivo quando comparado ao 

tratamento combinado. 

Procuramos também avaliar alguns componentes da parte orgânica 

da matriz óssea, tais como, os glicosaminoglicanos (GAGs) e as fibras colágenas. 

Nesse contexto, e tendo em vista que pouco se sabe sobre a ação das isoflavonas da 

soja e da vibração mecânica sobre essas moléculas e levando-se em consideração a 

importância dessas na manutenção da matriz óssea, avaliamos os efeitos das 

isoflavonas da soja e da vibração mecânica sobre o conteúdo dos GAGs, bem como 

sobre a organização das fibras colágenas do tecido ósseo. 

Através do método histoquímico do alcian blue, e baseado nas 

diferenças de positividade aos GAGs observamos uma menor porcentagem de GAGs 

sulfatados e carboxilados no grupo OVX, quando comparado ao grupo SHAM. Essa 

porcentagem apresentou-se maior nos grupos tratados com ISO ou VIB e a maior 

porcentagem foi encontrada no grupo que recebeu ambos os tratamentos. Como vimos 

anteriormente, a maior porcentagem dos GAGs nos grupos SHAM, OVX-VIB e OVX-

ISO+VIB pode ter contribuído para um aumento nos parâmetros físicos de peso imerso, 

porcentagem de material orgânico e densidade óssea nestes mesmos grupos.  

 Para uma análise mais precisa dos GAGs no tecido ósseo, 

utilizamos o método bioquímico de extração, identificação e quantificação de GAGs 

sulfatados. Os resultados mostraram que houve uma maior quantidade ao condroitin 

sulfato em detrimento de outros GAGs sulfatados. De fato, dentre os GAGs, o que se 

apresenta em maior porcentagem no tecido ósseo é o condroitin sulfato (Yamamoto et 
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   A maior quantidade de condroitin sulfato foi encontrada no grupo 

OVX-VIB, sendo significante quando comparada ao grupo SHAM. A porcentagem de 

condroitin sulfato no grupo tratado com ISO+VIB também foi maior em relação ao 

grupo SHAM, OVX e OVX-ISO, mas essa diferença não foi significante. Dessa forma, 

não encontramos efeitos aditivos ou sinergisticos quanto ao conteúdo de condroitin 

sulfato no grupo tratado ambos com ISO e VIB.      

Tem sido proposto que os GAGs possuem um papel importante no 

início do processo de mineralização óssea (Prince et al., 1983; Hoshi et al., 1999). 

Sugere-se que os GAGs sulfatados possuem um efeito inibidor  da formação dos 

cristais de hidroxiapatita, que é o principal elemento da parte inorgânica da matriz 

óssea (Blumenthal et al., 1979; Prince et al., 1983;  Chen et al., 1984; Yamamoto et al., 

2005). No entanto, foi observado que esses compostos podem estimular a formação de 

cristais de hidroxiapatita (Hunter, 1991). Além disso, há evidencias de que esses 

compostos podem exercer diferentes papéis durante o processo de mineralização 

óssea, dependendo do tipo de ambiente em que se encontram. Por exemplo, em 

solução, os proteoglicanos inibem o processo de nucleação e crescimento mineral, 

enquanto que imobilizados em uma superfície, essas mesmas moléculas promovem a 

formação mineral (Linde et al., 1989). 

Foi observado que camundongos deficientes em biglicam, um 

proteoglicano rico em condroitin sulfato (Lozzo, 1998), apresentou acentuada 

osteopenia (Xu et al., 1998). Em nosso estudo, o grupo tratado com ISO e VIB foi o que 

apresentou o maior conteúdo de GAGs e nessa perspectiva, acreditamos que o 

tratamento combinado com ISO e VIB pode ter um efeito sinergistico e benéfico sobre a 

preservação destes componentes na matriz óssea em ratas oooforectomizadas.  

O maior conteúdo de condroitin sulfato no grupo tratado apenas com 

VIB, também pode ser resultado do efeito benéfico da vibração mecânica no tecido 

ósseo. Porém, nesse parâmetro, não encontramos efeitos sinergisticos no grupo 

submetido ao tratamento combinado. No entanto, vale ressaltar que a técnica que 

utilizamos para extração e quantificação do condroitin sulfato, apenas foi capaz de 

detectar a quantidade desse composto, mas não outros GAGs. Dessa forma, o maior 

conteúdo de GAG no grupo OVX-ISO+VIB observado pela técnica histoquímica de 

alcian blue, pode ser resultado de um aumento no conteúdo de outros GAGs, além do 

condroitin sulfato, uma vez que essa técnica pode evidenciar todos os tipos de GAGs 

do tecido ósseo.  
62 



 Através do método histoquímico pelo Picro-sirius red e posterior 

análise ao microscópio de luz polarizada, estudamos o padrão de birrefringência das 

fibras colágenas. Assim, observamos que os grupos tratados apresentaram uma 

birrefringência avermelhada mais intensa quando comparada aos grupos SHAM e 

OVX, sendo mais intensa na região do osso cortical do grupo submetido ao tratamento 

combinado. Já os grupos SHAM e OXV apresentaram a birrefringência esverdeada 

mais intensa em relação aos grupos tratados, tanto no osso cortical quanto no 

trabecular.  Acreditamos que esse aumento na birrefringência esverdeada pode ser 

devido a uma aceleração do turnover ósseo ainda na fase inicial, com as fibras 

colágenas tipo I ainda em estágio imaturo e o tratamento com ISO e/ou VIB pode ter 

acelerado este processo, onde essas fibras foram observadas com uma birrefringência 

avermelhada mais intensa no grupo OVX-ISO+VIB.  

Sabe-se que as fibras colágenas maduras do tipo I são espessas e 

apresentam um padrão de birrefringência que varia do amarelo ao vermelho intenso, ao 

passo que essas fibras ainda imaturas ou com alguma desorganização em sua forma e 

tamanho, são mais delgadas e possuem fraca birrefringência que surge em tons 

esverdeados (Hirshberg et al. 2007; Retamoso et al. 2009). 

Bailey, et al. (1993) e Knott et al. (1995) sugerem que alterações 

estruturais e no metabolismo das fibras colágenas podem estar relacionadas com  

fragilidades esqueléticas. Esses autores notaram que occorre um aumento no nível de 

hidroxilação da lisina e modificações nas ligações cruzadas na molécula do colágeno 

em ossos osteoporóticos. Mais tarde, Mansell & Bailey, (2003), observaram em 

fêmures de mulheres osteoporóticas após a menopausa, que essas alterações com 

subsequente fragilidade esquelética, decorrem de um aumento no metabolismo do 

colágeno. 

Os GAGs também estão relacionados com o processo de 

desenvolvimento das fibras colágenas bem como, permitindo a ligação dessas fibras 

com os cristais de hidroxiapatita (Parry et al., 1982). Corsi et al., 2002 relataram uma 

acentuada desorganização na forma e no tamanho das fibras colágenas quando ocorre 

uma diminuição no conteúdo de proteoglicanos ricos em condroitin sulfato. Pelo 

método histoquímico de alcian blue, nós observamos uma maior quantidade dos GAGs 

nos grupos tratados com VIB ou ISO+VIB, bem como uma maior quantidade de 

condroitin sulfato, através da análise bioquímica, em relação aos outros grupos, o que 
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pode explicar o padrão de birrefringência das fibras colágenas evidenciadas em nossos 

resultados.    

Uma desorganização das fibras colágenas pode levar à uma matriz 

óssea menos resistentes a fraturas (Mansell, Bailey, 2003) e dessa forma, acreditamos 

que o tratamento com ISO e VIB contribuiu para o amadurecimento e melhor 

organização das fibras colágenas, o que leva pode levar a formação de uma matriz 

óssea mais resistente a fraturas. 

Procuramos ainda analisar os efeitos das isoflavonas da soja 

associadas ou não à vibração mecânica de baixa intensidade sobre a morte celular dos 

osteócitos na região do fêmur distal, por meio do método do TUNEL (Gavrieli et al., 

1992). Dessa forma, observamos a presença de poucos osteócitos TUNEL-positivos 

nos ossos cortical e trabecular, tanto no grupo controle quanto nos tratados com VIB ou 

ISO+VIB. 

É sabido que a falta de hormônios estrogênicos estimula a apoptose 

dos osteócitos (Tomkinson et al., 1997 e 1998). Emerton et al., (2010) observaram em 

camundongos um aumento no número de osteócitos apoptóticos após a ooforectomia, 

com subsequente aumento na reabsorção óssea próximo aos locais com maior número 

de osteócitos apoptóticos, o que sugere um importante papel da apoptose no início do 

processo de reabsorção óssea. De fato, os osteócitos exercem um papel central na 

manutenção do tecido ósseo e sua morte por apoptose estimula a osteoclastogênese, 

assim estimulando a reabsorção óssea (Noble et al., 2003). 

Tem sido proposto que estímulos mecânicos previnem a apoptose 

dos osteócitos, o que contribui para a integridade do tecido ósseo (Plotkin et al., 2005). 

Além disso, Dai et al., (2008) observaram um efeito positivo da genisteína (uma 

isoflavona) sobre a integridade e viabilidade destas células.  

É relevante salientar que avaliamos ratas já com um período de 6 

meses após a ooforectomia e que a presença de poucos osteócitos TUNEL-positivos 

encontrada no grupo controle, pode ser explicada devido ao aumento no número de 

osteócitos em apoptose ocorrer apenas no início do período pós ooforectomia, com 

uma diminuição após certo período.  De fato, Emerton et al., (2010), analisando 

camundongos com 3, 7, 14 e 21 dias após a ooforectomia, observaram um aumento no 

número de osteócitos em apoptose a partir do 3º dia, com uma diminuição ao longo do 

período, com poucos osteócitos TUNEL positivos no 21º dia.  
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É possível que a presença de poucos osteócitos TUNEL-positivos 

nos grupos controle e os tratados com VIB ou ISO+VIB pode ser devido ao fato do 

período de alta presença de osteócitos em apoptose causada pela ooforectomia já ter 

passado, uma vez que não encontramos diferenças no padrão da distribuição de 

osteócitos TUNEL positivos entre os grupos OVX, OVX-VIB e OVX-ISO+VIB. Plotkin et 

al. (2005) e Tan et al. (2006) relataram que o estímulo mecânico inibiu a apoptose dos 

osteócitos, porém, vale salientar que esses estudos foram feitos in vitro e é possível 

que os efeitos benéficos do estímulo mecânico sobre o tecido ósseo ajam de forma 

diferente tanto in vitro, quanto in vivo. 

Nosso trabalho demonstra que o tratamento combinado (ISO+VIB) 

exerce maior efeito nos constituintes do tecido ósseo de ratas ooforectomizadas 

osteopenicas, quando comparado aos tratamentos isolados.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Nossos resultados combinados permitiram concluir que: 

● O tratamento combinado tem efeito positivo na espessura das tíbias; 

● A intervenção dos tratamentos isolados ou combinados não teve efeito sobre o 

volume ósseo trabecular; 

● A densidade óssea e a quantidade de material orgânico foram maiores nos grupos 

submetidos à vibração mecânica isolada ou combinada com as isoflavonas da soja; 

● O tratamento combinado tem efeito positivo na espessura do osso cortical; 

● A quantidade dos GAGs foi maior no grupo submetido ao tratamento combinado; 

● Os tratamentos promoveram reorganização das fibras colágenas e esse efeito foi 

potencializado pelo tratamento combinado. 

Desta forma, nosso trabalho demonstra que a associação entre as 

isoflavonas da soja e a vibração mecânica de baixa intensidade teve efeito positivo no 

tecido ósseo de ratas osteopênicas.  
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: 'Efeitos das isoflavonas da soja associadas à vibração mecânica de 
baixa intensidade no tecido ósseo de ratas ooforectomizadas'. 
 

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: EXPERIMENTAL - ESTUDO CRÔNICO - CATEGORIA C 

 

OBJETIVOS: Investigar os efeitos das isoflavonas da soja associadas à vibração mecânica de baixa 

intensidade no tecido ósseo de ratas ooforectomizadas. 

RESUMO: Serão utilizados 4o ratos da linhagem Wistar, que serão ooforectomizadas e após 3 meses serão 

separadas em 4 grupos de 10 animais cada um. Grupo 1 : 10 animais sem qualquer tipo de tratamento; Grupo 

2 : 10 ratas tratadas com 200 mg/kg/dia de isoflavonas da soja via oral, 7 dias por semana, durante 90 dias; 

Grupo 3 : 10 ratas submetidas à vibração mecânica de baixa intensidade, 30 minutos por dia durante 5 X por 

semana, durante 60 dias e Grupo 4 : 10 ratas tratadas com 200 mg/Kg/dia de isoflavonas da soja via oral, 7 

dias por semana, durante 90 dias e submetidas à vibração mecânica de baixa intensidade 30 minutos por dia, 

5 X por semana durante 60 dias. Após o tratamento, os animais serão sacrificados e os fragmentos proximais 

dos fêmures serão submetidos ao processamento histológico e análises. 

FUNDAMENTOS E RACIONAL: Fundamentação adequada 

MATERIAL E MÉTODO: Materiais e métodos adequadamente descritos 

DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo 

CRONOGRAMA: 24 meses. 

OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 

ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 11/02/2010, os demais relatórios 

deverão ser entregues ao CEP anualmente até o termino do estudo. 
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Abstract 

Introduction: It has been shown that both soy isoflavones (ISO) and low intensity high 

frequency mechanical vibration (VIB) have protective effects in bone tissue of 

ovariectomized (OVX) rats. Objective: We investigated whether combined treatments 

with ISO and VIB would exhibit cooperative effects in bone tissue of OVX rats. 

Methods:  Fifty female Wistar rats at the age of 6 months were either sham-operated or 

OVX. After operation, the rats were divided in five groups: SHAM; OVX; OVX treated 

daily by gavage with 200mg/kg/body weight of ISO for 90 days (OVX-ISO); OVX treated 

with VIB, 20 min./day, at 60 Hz, 0.5g, 5 days/ week for 90 days (OVX-VIB) and OVX 

treated with ISO and VIB (OVX-ISO+VIB). After treatment, the femurs and tibias were 

collected and its length and thickness were measured. The femurs were then processed 

for histomorphometry, histochemistry and biochemical assay. The tibias were frozen for 

subsequent physical and mechanical tests. Results: Treatments did not have 

significant effects on body weight and in the bone measurements, except in the tibial 

thickness of the OVX-ISO and OVX-ISO+VIB groups that was significant higher than 

the SHAM group. Physical tests showed that the immersed weight, content of organic 

material and bone density were higher in the SHAM, OVX-VIB and OVX-ISO+VIB 

groups than the other groups, while the bone volume, bone mineral density, mineral 

material and the ash weight were higher in the OVX and OVX-ISO groups than the 

other groups and there were no significant differences in the mechanical tests among 

the groups. Treatment did not have significant effects in the trabecular bone volume, but 

it was not detected cortical bone loss in the group treated with the combined therapy. 

The treatments showed positive effects in the content of glycosaminoglycans, as well as 

in the organization of collagen fibers and these effects was higher in the OVX-ISO+VIB 

group. The TUNEL-positive cell profile was similar among the groups. Conclusion: 

These results demonstrate that the combined treatment (ISO+VIB) have better effects 

in the bone tissue constituents of ovariectomized osteopenic rats, when compared with 

the treatments isolated.  

 

Key words: soy isoflavones; mechanical vibration; histology; bone tissue; 

ovariectomized rat. 
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