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Resumo  

O presente projeto teve como proposta avaliar o processo de reparo ósseo na interface 

osso/implante em ratas submetidas à ovariectomia para a indução da deficiência de 

estrógeno e tratadas com fitoestrógeno genisteína (1mg/dia) por gavagem. Para isso, 30 

ratas (Rattus novergicus albinus, Wistar), com peso médio de 200 gramas foram divididas 

em 3 grupos conforme a análise a que foram submetidas e o tratamento medicamentoso, 

sendo 10 ratas para o grupo SHAM SAL = Ratas submetidas à cirurgia fictícia, sem 

tratamento medicamentoso (gavagem com solução salina 0.9%); 10 ratas para o grupo 

OVX SAL = Ratas submetidas à ovariectomia bilateral, sem tratamento medicamentoso 

(gavagem com solução salina 0.9%); 10 ratas para o grupo OVX GEN = Ratas submetidas 

à ovariectomia bilateral, tratadas com fitoestrógeno genisteína (gavagem com 1mg/dia de 

genisteína). Foram utilizados 60 implantes, cada animal recebeu 2 implantes, sendo 1 em 

cada metáfise tibial. A eutanásia dos animais foi realizada  após 60 dias da instalação dos 

implantes, por meio de sobredosagem anestésica. Para os grupo calcificados: nas análises 

por microtomografia computadorizada foram utilizadas as tíbias do lado direito de 6 ratas 

e para a  análise da expressão gênica por PCR em tempo real, as 6 tíbias do lado esquerdo 

das mesmas ratas.  Para a análise dos grupos descalcificados: 4 ratas foram submetidas à 

eutanásia na análise de imunoistoquímica osteoprotegerina – (OPG-SC21038), ativador 

do receptor nuclear kappa B ligante – (RANKL-SC 7627), osteocalcina – (OC-SC18319) 

e fosfatase ácida resistente ao ácido tartárico (TRAP-SC30832) e fosfatase alcalina (ALP 

-SC23430). Todos os dados quantitativos foram submetidos ao teste de 

homocedasticidade e após a determinação do teste mais adequado, o nível de significância 

foi estabelecido em 0<0,05. A análise morfométrica do grupo OVX GEN mostrou maior 

percentual de volume ósseo, menor separação entre as trabéculas e menor porosidade. As 

análises molecular por PCR e Imunohistoquímica evidenciam uma maior expressão para 

OPG e RANKL (remodelação óssea), ALP e OC (mineralização) de cada um desses 

marcadores, o que sugere que  a genisteína atua como um modulador seletivo natural dos 

receptores de estrogenio favorecendo a expressão  de proteínas importantes para a 

modulação da atividade osteoblástica no metabolismo do tecido ósseo. Assim, os 

resultados deste estudo confirmaram que a terapia com genisteína mostra-se capaz de 

melhorar a reparação óssea na interface osso / implante sob condições de 

osteopenia/osteoporose. 

 

 

Palavras-chave: Osteoporose, Interface osso-implante, Osseointegração, Fitoestrógenos, 

Genisteína. 
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Abstract 

The present project had as proposal to evaluate the process of bone repair in the bone / 

implant interface in rats submitted to ovariectomy for induction of estrogen deficiency 

and treated with phytoestrogen genistein (1mg / day) by gavage. For this, 30 rats (Rattus 

novergicus albinus, Wistar), with an average weight of 200 grams were divided into 3 

groups according to an analysis and the drug treatment, being 10 rats for the group SHAM 

SAL = Rats submitted to the fictional surgery , without drug treatment (gavage with 0.9% 

saline solution); 10 rats for the OVX group SAL = Rats submitted to bilateral ovariectomy 

without drug treatment (gavage with 0.9% saline solution); 10 rats for the OVX group 

GEN = Rats subjected to bilateral ovariectomy, treated with phytoestrogen genistein 

(gavage with 1mg / day of genistein). 60 implants were installed, with 2 implants in each 

animal. The euthanasia of the animals was performed 60 days after implant’s installation, 

by anesthetic overdose. The calcified groups analysis with computerized 

microtomography was peformed in right tibiae of 6 rats and the gene expression analysis 

by PCR was performed in left tíbia of the same animals. For the decalcified analysis 

through immunolabeling experiments, 4 rats were submited to eutanásia in order to 

evaluate the presence of Osteoprotegerin (OPG – SC21038), activator of nuclear kappa 

B ligand (RANKL – SC7627), Osteocalcin (OC – SC 18319), and acid resistant 

phosphatase tartaric acid (TRAP – SC 30832) and alcaline phosphatase (ALP SC 23430). 

All the quantitative data were submitted to the normality curve to determine the most 

adequate test. The significance level of p<0.05 was considered for all tests. A 

morphometric analysis of the OVX GEN group showed higher percentage of bone 

volume, less separation between trabeculae and lower porosity. As molecular analyzes by 

PCR and Immunohistochemistry evidenced a greater expression for OPG and RANKL 

(bone remodeling), ALP and OC (mineralization) of each the markers, which suggests 

that genistein acts as a natural selective modulator of estrogen receptors favoring 

expression of proteins important for a modulation of osteoblastic activity in the 

metabolism of bone tissue. Thus, the results of this study confirm that genistein therapy 

is shown to improve bone repair at the bone / implant interface under conditions of 

osteopenia / osteoporosis. 

 

 

Key words: Osteoporosis, Bone-implant interface, Osseointegration, Phytoestrogens, 

Genistein. 
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Figura 14 Imagens representativas das imunomarcações para OPG, RANKL. ALP, 

OC e TRAP entre os grupos SHAM SAL, OVX SAL e OVX GEN. 

3 
47 



 
 

Lista de Tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Desenho ilustrativo dos grupos experimentais 

 

  28 
   

Tabela 2.  Escores observados na marcação das proteínas OPG,RANKL, ALP, 

OC e TRAP nos diferentes grupos experimentais 

 

 
  48 



 
 

Lista de Abreviações 

 

SHAM/SAL =  Ratas submetidas à cirurgia fictícia e sem tratamento (gavagem com 

solução salina). 

OVX/SAL =  Ratas submetidas à ovariectomia bilateral (castração) e sem tratamento 

(gavagem com solução salina). 

OVX/GEN = Ratas submetidas à ovariectomia bilaetral (castração) com tratamento com 

genisteína. 

PVPI = Polivinilpirrolidona-iodo 

DMSO = Dimetilsulfóxido ou sulfóxido de dimetilo 

MicroCT = Microtomografia Computadorizada 

ROI = Região de interesse 

BV/TV = Percentual de volume ósseo 

Tb. N = Número de trabéculas 

Tb. S = Separação entre as trabéculas 

Tb.Th = Espessura do trabeculado 

Po(tot) = Porosidade óssea total 

PCR =  Reação em cadeia da polimerase  

OPG = Osteoprotegerina 

RANKL= Ligante de RANK 

ALP = Fosfatase Alcalina 

OC = Osteocalcina 

TRAP = Fosfatase ácida resistente ao tartarato 

EDTA = Ácido etilenodiamino tetra-acético 

PBS = Solução de tampão fosfato salina  

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 

 

Introdução 22 

Materiais e Métodos 27 

Animais 27 

Ciclo estral 28 

Ovariectomia 28 

Tratamento 29 

Procedimento Cirúrgico 30 

Análise de Microtomografia Computadorizada 32 

Análise de PCR em tempo real 35 

Processamento Imunoistoquímico 36 

Análise Estatística 38 

Resultados 39 

Microtomográficos 39 

RT-PCR 43 

Imunoistoquímicos 46 

Discussão 50 

Conclusão 54 

Referências 55 

Anexo A 62 

Anexo B 63 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 

 

Avaliação do reparo ósseo na interface osso/implante em ratas com deficiência de 

estrógeno tratadas com fitoestrógeno genisteína. Análises microtomográfica, molecular 

por PCR e imunoistoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Formatado de acordo com as normas da revista Clinical Oral Investigations



22 
 

Avaliação do reparo ósseo na interface osso/implante em ratas com 

deficiência de estrógeno tratadas com fitoestrógeno genisteína. Análises 

microtomográfica, molecular por PCR e imunoistoquímica. 

 

 
Introdução 

Com o crescimento da população idosa, bem como o aumento da expectativa de 

vida, a busca por procedimentos de reabilitação com implantes dentários, tem se tornado 

cada vez mais frequentes [1]. 

O envelhecimento populacional é um  fator de risco para vários problemas de 

saúde [2], e com o avanço da idade, condições de saúde específicas e seus tratamentos 

muitas vezes necessitam de uma investigação mais aprofundada e a realização de uma 

estratégia de manejo antes de se considerar o tratamento com implantes, pois diferentes 

condições médicas representam diferentes níveis de risco para os procedimentos de 

implante [3]. 

Neste contexto, dentre as alterações sistêmicas que podem limitar a 

previsibilidade de sucesso do tratamento reabilitador com os implantes dentários, 

destacamos a osteoporose, definida como uma doença esquelética sistêmica caracterizada 

por baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com um 

consequente aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade a fratura [4]. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o termo osteoporose é 

caracterizado por uma diminuição de 25% da massa óssea, e a osteopenia com a 

diminuição da densidade mineral óssea fisiológica de 10% para 25% a partir da condição 

normal como um precursor para a osteoporose [4,5]. Das doenças ósseas metabólicas, a 

osteoporose é o tipo mais comum, complexa, multifatorial e crônica, caracterizada pela 

redução da resistência óssea,  frequentemente diagnosticada em indivíduos de meia-idade 

e idosos [6], porém sua incidência em uma população é dependente de vários fatores como 

sexo, idade, estado endócrino e estilo de vida, entretanto, as mulheres na pós-menopausa 

com idade acima de 50 anos estão no grupo de maior risco [7,8]. Acomete de forma 

assintomática até ocorrer a fratura, que devido a seu alto risco é considerado um problema 

de saúde pública grave [6]. 
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A principal etiologia da osteoporose na maioria das mulheres é a diminuição nos 

níveis de estrogênio que acompanha a menopausa, em que baixos níveis de estrógeno 

estão associados a alta taxa de perda óssea produzida pelo aumento de citocinas 

inflamatórias estimulando os osteoclastos à reabsorção óssea [7], e estudos demonstram 

que a diminuição de massa óssea pós-menopausa pode ser atenuada por suplementação 

estrogênica [9]. 

Vários estudos foram realizados ao longo das últimas décadas para determinar a 

relação entre a osteoporose e a saúde bucal, associando a osteoporose e a doença 

periodontal, perda de dentes e a densidade óssea dos maxilares [7]. Assim, uma 

preocupação persiste em pacientes com condição osteoporótica e o comportamento deste 

tecido ósseo comprometido frente ao processo de osseointegração dos implantes [2].  

Estudos em humanos por meio de exames radiográficos, tomográficos e de 

densitometria óssea, demonstraram em pacientes osteoporóticos redução da massa óssea 

tanto em ossos longos quando nos ossos do complexo maxilofacial, [10-14] e também 

uma maior taxa de perda dos dentes [15,16], assim como das próteses 

implantossuportadas, com maior ênfase para a mandíbula [17,18]. 

Um método consagrado na literatura é a realização de estudos in vivo do reparo 

ósseo alveolar e ao redor de implantes e tem apresentado resultados favoráveis no que se 

refere ao tratamento reabilitador com implantes dentários [19-24]. 

Pesquisas prévias em ratas ovariectomizadas sem tratamento medicamentoso, 

mostraram em todos os trabalhos a indução da osteoporose, evidenciada pela redução 

significativa da massa óssea e atraso no reparo ósseo alveolar, bem como ao redor de 

implantes instalados nas tíbias destes animais, ocorrendo menor formação de tecido ósseo 

no  reparo de alveólo pós-exodôntico e nas regiões correspondentes as espiras dos 

implantes na interface osso/implante, quando comparada a neoformação óssea em ratas 

saudáveis submetidas somente à cirurgia fictícia de ovariectomia (SHAM), o que faz 

deste um modelo experimental interessante para os estudos reparacionais [19-25]. 

Para tratar a osteoporose, vários agentes terapêuticos são utilizados, incluindo a 

terapia de reposição de estrógeno, calcitonina, os bisfosfonatos, em especial o alendronato 

de sódio, risedronato e o raloxifeno, um modulador seletivo do receptor do estrógeno 

[19]. 
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Ensaios clínicos randomizados demonstraram que estes agentes têm eficácia 

significativa na osteoporose pós-menopausa, aumentando a densidade mineral óssea e 

reduzindo o risco de fraturas vertebrais [19,26,27].  

Há preocupação em relação ao uso dessas drogas no tratamento da osteoporose, 

especialmente sobre o risco potencial de osteonecrose dos maxilares relacionado aos 

bisfosfonatos, levando a complicações pós exodônticas e ao fracasso de implantes 

dentais, assim como alterações da remodelação óssea alveolar que  permanecem 

desconhecidas [19]. 

Estudos sugerem que a terapia com estrogênio aumenta a incidência de câncer de 

mama, doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral e tromboembolismo venoso, 

considerados efeitos secundários graves, que limitam a sua administração, portanto, 

alternativas terapêuticas que reduzam o risco do estrogénio no tratamento de osteoporose 

são necessárias [9,28,29]. 

Recentemente tem se avaliado a utilização de fitoestrógenos, uma classe de 

compostos bioativos, para o tratamento de osteoporose [9,30]. Fitoestrogênios são 

polifenóis, compostos não esteróides com atividade biológica como o estrogênio [9], de 

origem vegetal similares como as isoflavonas encontradas na soja, classificados como de 

ocorrência natural atuando como moduladores seletivos dos receptores de estrógeno, com 

efeitos benéficos semelhantes quando comparados aos do raloxifeno sobre a saúde óssea 

[30].  As principais classes dos fitoestrógenos são isoflavonas (genisteína, daidzeína e 

biochanina A), lignanas (enterolactona e enterodiol), coumestanos (coumestrol), 

flavonóides (quercetina e kaempferol), e estilbenos (resveratrol). Isoflavonas são 

derivados principalmente de leguminosas, produtos de carne, cereais [9] e a mais rica 

fonte de isoflavonas a soja [30]. 

Estudos epidemiológicos indicam que o consumo elevado de produtos de soja está 

associado com o aumento da massa óssea e pode reduzir o risco de fratura em mulheres 

pós-menopausa [9,31,32]. Os fitoestrógenos têm a capacidade de exercer vários efeitos 

estrogênicos e antiestrogênicos, geralmente ligando-se a receptores do estrógeno [9]. 

Devido à sua semelhança estrutural com o estrógeno, estudos mostram que 

fitoestrógenos alteram positivamente os sintomas da pós-menopausa, doença 

cardiovascular, problemas de saúde dos ossos, e cancros da mama [33,34]. Com base 
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nesses dados, os fitoestrógenos parecem oferecer um grande potencial para prevenir a 

perda óssea [31]. 

Experimentos foram realizados para investigar os efeitos preventivos dos 

fitoestrógenos para a osteoporose em ratas ovariectomizadas, demonstrando um aumento 

significativo da densidade mineral óssea e osso trabeculado, e baixos niveis de 

marcadores da remodelação óssea (fosfatase alcalina e de osteocalcina no soro) em 

comparação com o controle grupo ovariectomizado [9]. 

As análises de sensibilidade subsequente indicaram que o efeito dos fitoestrógenos 

na fosfatase alcalina sérica e osteocalcina sérica não são expressivos, entretanto os 

presentes resultados indicaram que fitoestrógenos podem oferecer o maior potencial para 

a prevenção da perda de massa óssea, reduzindo a perda esperada de osso trabecular e 

densidade mineral óssea. Seus efeitos são provavelmente devido à inibição da reabsorção 

óssea, mas os seus benefícios na formação óssea ainda não são claros [9]. 

A Genisteína é uma isoflavona disponível principalmente nas plantas leguminosas 

e particularmente na soja [35,36], forma aglicona da genisteína, que se assemelha 

estruturalmente 17b-estradiol, é um modulador seletivo natural dos receptores de 

estrógeno, sendo reportada por imitar a ação do estrogênio através da ligação a ambos os 

tipos de receptores ER, o EEI e Erb, embora com maior afinidade para o último tipo [35]. 

Considerado um fitoestrógeno potente que se liga com ambos os receptores alfa e 

beta de estrógeno e regular as diferentes cascatas de sinalização intracelular do estrogênio. 

Ele também tem o potencial para inibir competitivamente enzimas diferentes de ATP, 

utilizando um imperativo [36]. A genisteína pode regular positivamente o metabolismo 

das células do osso sem atividade estrogênica prejudicial nos tecidos mamários e uterinos 

[35]. Estas propriedades ajudam a genisteína na regulação de várias funções celulares e 

bioquímicas em diferentes níveis de organização estrutural do corpo [36]. 

Além disso, tem baixa citotoxicidade e abundância em alimentos regulares em 

comparação com outras isoflavonas, se tornando uma opção terapêutica mais promissora. 

Emergentes evidências da literatura comprovam a competência da genisteína na combate 

contra o estresse oxidativo, câncer, diabetes, obesidade, inflamação, osteoporose, 

neuropatia e algumas outras doenças [36]. 
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Mais estudos são necessários para avaliar o efeito dos fitoestrógenos, 

especificamente a genisteína, por suas propriedades biológicas, na formação óssea e a 

eficácia e segurança dos fitoestrógenos individualmente [9]. 

A literatura fornece importantes insights sobre a validade da pesquisa animal, com 

o intuito de melhorar a precisão das estimativas de efeitos a partir de experiências com 

animais, e fornecer insights sobre quais dados de experiências com animais podem ser 

aplicadas para os seres humanos [9]. 

Dentre os modelos experimentais para avaliação da osseointegração, estudos em 

ratos com os implantes instalados em tíbias encontram-se bastante relatados na literatura. 

Glosel et al., 2010 em uma revisão de osseointegração com ratos diabéticos e 

osteoporóticos, os sítios de instalação dos implantes citados pelos estudos foram a maxila, 

fêmur e tíbia. Por mais que a biologia óssea tenha comportamento distinto entre o osso 

alveolar e os ossos longos, tendo em vista a maior dificuldade em obter os implantes de 

dimensões propícias para a instalação dos mesmos na maxila e, associado ao fato da 

limitação técnica para a instalação destes implantes, a maioria dos trabalhos são 

favoráveis a instalação dos implantes na metáfise tibial [22,37]. 

Conhecido o impacto da osteoporose sobre o reparo ósseo e os resultados 

promissores utilizando a genisteína como forma terapêutica em animais e humanos, se 

faz necessário expandirmos nosso questionamento sobre o reparo ósseo na interface 

osso/implante em ratas com deficiência de estrógeno tratadas com genisteína, assim como 

comprovar sua forma terapêutica para osteoporose. 
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Materiais e Métodos 

Animais 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais (00511-2016) 

da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

referente ao manejo dos animais seguimos as recomendações da Arrive Guidelines [38]. 

Um total de 30 ratas adultas (Rattus norvegicus albinus, Wistar), de três meses de idade, 

pesando aproximadamente 200g foram utilizadas. Os animais foram mantidos em gaiolas 

e  alimentados com comida equilibrada (NUVILAB, Curitiba PR, Brasil) contendo 1,4% 

de cálcio (Ca++) e 0,8% de fosfato (PO4-) e água ad libitum durante todo o experimento, 

permaneceram por 10 dias no biotério para a aclimatação e depois foi iniciado o 

experimento. 

Os animais foram divididos em três grupos, (n=10) por grupo, de acordo com a 

indução da deficiência de estrógeno e o tratamento medicamentoso recebido. Vinte 

animais foram submetidos a ovariectomia bilateral e divididos nos seguintes grupos: 

OVX/SAL ratas ovariectomizadas sem tratamento (gavagem com solução salina) e 

OVX/GEN ratas ovariectomizadas e tratadas com genísteina 1mg/dia equivalente à 

5mg/kg/dia [30,35]. Os animais do grupo SHAM/SAL foram submetidos a uma cirurgia 

fictícia, procedimento cirúrgico com a finalidade de expor os ovários dos animais, de 

modo que as ratas fossem expostas ao mesmo estresse cirúrgico e gavagem com solução 

salina. Antes da ovariectomia as ratas foram submetidas à análise do ciclo estral por mais 

de três ciclos regulares. 

Sendo assim, as 30 ratas (Rattus novergicus albinus, Wistar) utilizadas neste 

trabalho foram divididas em três grupos de acordo com a cirurgia de ovariectomia e 

tratamento medicamentoso: SHAM/SAL – 10 ratas submetidas à cirurgia fictícia; 

OVX/SAL – 10 ratas submetidas à ovariectomia e sem tratamento medicamentoso; e, 

OVX/GEN – 10 ratas submetidas à ovariectomia e tratadas com genisteína (Tabela 1). 
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Tabela 1: Desenho ilustrativo dos grupos experimentais. 

 

  

 

Ciclo estral 

Para garantir que as ratas utilizadas nos experimentos estavam ciclando 

normalmente, elas foram colocadas em gaiolas individuais e diariamente foram 

introduzidas no interior da vagina 1-2 gotas de soro fisiológico que, em seguida, foram 

aspiradas e colocadas em lâmina de histologia para leitura microscópica imediata (técnica 

de Long & Evans, 1922) para reconhecimento das fases do ciclo estral [8,9]. As ratas 

foram utilizadas após a obtenção de 2 a 3 ciclos estrais regulares. 

 

Ovariectomia Bilateral (castração bilateral) 

A remoção cirúrgica dos dois ovários foi realizada nas ratas anestesiadas com 

administração intramuscular cloridrato de xilazina (Xilazina - Coopers, Brasil, Ltda.) e 

cloridrato de cetamina (Cloridrato de quetamina injetável, Fort Dodge, Saúde Animal 

Ltda.). As ratas do grupo SHAM SAL passaram pelo mesmo procedimento, entretanto 

foi realizada apenas a exposição cirúrgica dos ovários sem suas respectivas remoções. 

 A sequência do procedimento de ovariectomia foi seguindo a técnica descrita 

por Sayed et al.  [39], após sutura foi realizado antissepsia da ferida cirúrgica com PVPI 

Tópico e administração de pentabiótico. 

 

 

•N = 10

•Cirurgia fictícia

•Sem tratamento medicamentoso

•Gavagem com solução salina 0,9%

SHAM/SAL

•N = 10

•Ovariectomia bilateral

•Sem tratamento medicamentoso

•Gavagem com solução salina 0,9%

OVX/SAL

•N = 10

•Ovariectomia bilateral

•Tratamento medicamentoso - gavagem 
com genisteína 1mg/kg

OVX/GEN
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Tratamento 

  Decorridos 30 dias da ovariectomia, o ciclo estral foi avaliado novamente e 

verificou-se a ausência do ciclo, ou seja, a efetividade da cirurgia de ovariectomia, as 

ratas foram submetidas ao tratamento com fitoestrógeno genisteína por gavagem durante 

120 dias, a administração da genisteína foi por meio de gavagem  na posologia 5mg/kg/dia 

[30,35], uma vez por dia. 

A genisteína foi manipulada (Apothicário, Araçatuba/SP) 1mg de genisteína em 0,2ml de 

solução de veículo, o veículo utilizado foi o DMSO (Dimetilsulfóxido ou sulfóxido de 

dimetilo) [40,41], (Figura 1). 

 

 
Figura 1: A: Agulha utilizada para a relização da gavagem; B1 e B2: Frasco contendo 

genisteína; C: Realização da gavagem. 
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Procedimento cirúrgico 

 

Cirurgia para instalação dos implantes nas tíbias  

 Passados 60 dias de tratamento, foi realizada a cirurgia para instalação dos 

implantes osseointegráveis nas tíbias. Os animais foram mantidos em jejum durante oito 

horas prévias ao procedimento cirúrgico e sedados pela combinação de 50mg/kg de 

Ketamina intramuscular (Vetaset – Fort Dodge Saúde Animal Ltda, Campinas, São Paulo, 

Brasil) e 5mg/Kg de cloridrato de xilazina (Dopaser – Laboratório Calier do Brasil Ltda 

– Osasco, São Paulo, Brasil) e receberam cloridrato de mepivacaína (0.3 ml/Kg, 

Scandicaíne 2% com adrenalina 1:100.000, Septodont, França) como anestesia local e 

para hemostasia do campo operatório. 

 Após a sedação dos animais foi realizada a tricotomia na porção medial da tíbia 

direita e esquerda e, antissepsia da região a ser incisada com Polivinil Pirrolidona Iodo 

Degermante (PVPI 10%, Riodeine Degermante, Rioquímica, São José do Rio Preto), 

associado à PVPI tópico. Com uma lâmina número 15 (Feather Industries Ltda, Tokyo, 

Japão) foi realizada uma incisão de aproximadamente 1,5 cm de comprimento na região 

de metáfise tibial esquerda e direita e a seguir, o tecido mole foi divulsionado em 

espessura total e afastado com o auxílio de descoladores de periósteo, expondo o osso 

para receber os implantes. 

 Foram instalados 60 implantes de titânio comercialmente puro grau IV baseado 

no conceito de duplo ataque ácido (Emfils Implantes Odontológicos, Itu-SP), com diâmetro 

de 1,5mm e altura de 5,0mm, esterilizados por raios gama. Para tanto, a fresagem foi 

realizada com fresa helicoidal de 1,0mm de diâmetro montada em motor elétrico (BLM 

600®; Driller, São Paulo, SP, Brasil) a uma velocidade de 1000 rpm, sob irrigação com 

solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% (Fisiológico®, Laboratórios Biosintética 

Ltda®, Ribeirão Preto, SP, Brasil), e contra-ângulo com redução 20:1 (Peça angular 

3624N 1:4, Cabeça 67RIC 1:4, KaVo®, Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Biberach, 

Germany) e profundidade de 2,0mm, com travamento e estabilidade inicial. Cada animal 

recebeu 2 implantes, sendo 1 em cada metáfise tibial. Os tecidos foram suturados em 

planos empregando-se fio absorvível (Poliglactina 910 – Vycril 4.0, Ethicon, Johnson 

Prod., São José dos Campos, Brasil) com pontos contínuos no plano profundo e com fio 

monofilamentar (Nylon 5.0, Ethicon, Johnson, São José dos Campos, Brasil) com pontos 

interrompidos no plano mais externo (Figura 2). 
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 No pós-operatório imediato cada animal recebeu dose única intramuscular de 0,2 

ml de Penicilina G-benzatina (Pentabiótico Veterinário Pequeno Porte, Fort Dodge Saúde 

Animal Ltda., Campinas, SP). 

O dia zero foi considerado na realização da ovariectomia (OVX/SAL, OVX/GEN 

e cirurgia fictícia (SHAM/SAL). A eutanásia destes animais foi realizada aos 60 dias após 

a instalação dos implantes, por meio de dose excessiva de anestésico. Após a redução e 

obtenção das peças, as tíbias do lado esquerdo foram submetidas à análise 

microtomográfica por meio do microtomógrafo Skyscan (SkyScan 1176 Bruker 

MicroCT, Aatselaar, Bélgica, 2003). Por meio desta análise, foram obtidos os valores de 

densidade mineral e a caracterização do aspecto tridimensional do tecido ósseo formado 

ao redor dos implantes. Enquanto que as tíbias do lado direito passaram pelas seguintes 

análises imunoistoquímica e histológica. 

 

Figura 2: Foto da sequência do trans-operatório do procedimento de instalação dos 

implantes – A: Tricotomia; B: Antissepsia da região com PVPI na metáfise tibial; C: 

Incisão linear na lateral da metáfise tibial; D: Divulsão por planos, acesso à metáfise 

tibial; E: Fresagem da metáfise tibial; F: Leito ósseo fresado para a instalação do 

implante; G: Implante acoplado à chave digital; H: Instalação do implante com chave 

digital; I: Sutura. 
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Análise de Microtomografia Computadorizada (MicroCT) 

As tíbias do lado direito de 6 ratas por grupo (SHAM SAL, OVX SAL e OVX 

GEN) foram removidas após a eutanásia, fixadas em solução de formalina tamponada a 

10% (Reagentes Analíticos®, Dinâmica Odonto-Hospitalar Ltda, Catanduva, SP, Brasil) 

durante 48 horas, banhadas em água corrente por 24 horas, armazenadas em álcool 70° 

para ser transportadas e microtomografadas. 

Os parâmetros adotados seguiram o guia para avaliação da microarquitetura do 

osso em roedores usando microtomografia computadorizada publicado por Bouxsein et 

al. 2010 [38]. 

 Por meio do microtomógrafo Skyscan (SkyScan 1272 Bruker MicroCT, 

Aatselaar, Bélgica, 2003), as peças foram escaneadas utilizando cortes de 6µm de 

espessura (90Kv e 111µA), com filtro de Al. 0,5mm + Cu 0,038 e passo de rotação de 

0.5mm, tamanho do pixel de 2016x1344 µm e com tempo de aquisição de 1h e 32min. 

As imagens obtidas pela projeção dos raios-X nas amostras foram armazenadas e 

reconstituídas determinando a área de interesse pelo software NRecon (SkyScan, 2011; 

Versão 1.6.6.0), com smoothing de 1, correção dos anéis de artefato de 8, correção de 

Beam Hardening de 24% e a faixa de conversão de imagem variou de 0,0 – 0,14. No 

software Data Viewer (SkyScan, Versão 1.4.4 64-bit) as imagens foram reconstruídas, 

sendo observadas em três planos (transversal, longitudinal e sagital). 

Para realização das morfometrias 2D e 3D foi utilizado o software CTAnalyser 

(Skyscan, Leuven, Bélgica). A padronização da região de interesse (ROI) foi realizada 

com base na demarcação de uma área em um formato triângular envolvendo dois vales 

no slice mais central do implante e ocupando uma região correspondente aos vales entre 

a 3ª e a 5ª rosca do implante. 
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Figura 3: Região de interesse (ROI), demarcação de área em formato triângular 

envolvendo dois vales no slice mais central do implante e ocupando uma região 

correspondente aos vales entre a 3ª e a 5ª rosca do implante. 

 

A partir da primeira demarcação, duas novas áreas retangulares ocupando as 

mesmas regiões do implante foram demarcadas a uma distância de 50 slices em direção 

proximal e 50 slices em direção distal, em relação ao osso no qual o implante foi instalado. 

Assim, totalizando um volume com 100 slices (874,3 µm). 

Após padronização da ROI, a sequência de imagens foi convertida em escala de 

cinza, utilizando o intervalo de valores da escala de 0 a 255, com valor mínimo igual a 70 

e valor máximo igual a 100 em todos os grupos. Tais valores foram determinados com 

base na visualização da estrutura óssea esponjosa, a qual se localizou na região de 

interesse. 

A partir dessa conversão o software realizou o cálculo morfométrico aplicado ao 

ROI por meio dos parâmetros (BV/TV) Porcentagem de Volume Ósseo; (Tb. N) Número 

de Trabéculas; (Tb. S) Separação entre as trabéculas; e (Tb.Th) Espessura do Trabeculado 

[42]. 
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Imagens tridemensionais dos grupos experimentais foram geradas por meio do 

software Ctvox: Volume Rendering (SkyScan, Versão 3.3.1 64-bit). 
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Análise Molecular (RT-PCR em tempo real) 

Os implantes foram removidos por torque reverso das 6 tíbias do lado esquerdo 

de cada grupo experimental, e o tecido ésseo periimplantar foi coletado, lavado em 

solução tampão fosfato salina e armazenado em nitrogênio líquido. O RNA total foi 

extraído utilizando o reagente TRIzol (Promega Corporation, Madison, WI, EUA) e 

convertido em cDNA (Life ki t; Life Technologies, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). O 

PCR em tempo real foi realizado com o StepOnePlus (Applied Biosystems, Waltham, 

MA, EUA) usando SYBR Green (Applied Biosystems). A beta-actina e a microglobulina 

beta-2 (Life Biotechnologies, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) foram utilizadas para a 

normalização da expressão de OPG (osteoprotegerina), RANKL(ligante de RANK), ALP 

(fosfatase alcalina) e OC (osteocalcina), utilizando o método Δ Δ CT. 
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Processamento Imunoistoquímico 

 

Na análise imunoistoquímica foi utilizado o método de detecção por 

imunoperoxidase e os cortes em parafina foram selecionados para a realização da 

imunomarcação contra as proteínas OPG, RANKL (Remodelação Óssea) ALP, OC 

(Mineralização) TRAP ( Reabsorção) . 

Quatro tíbias  do lado direito de cada grupo experimental (SHAM, OVX ST e 

OVX GEN) foram removidas e fixadas em solução de formaldeído 10% durante 48 horas, 

lavadas em água corrente por 24 horas, descalcificadas em EDTA 20% por 5 semanas, 

desidratadas em sequência de alcoóis e diafanizadas. As peças obtidas foram incluídas 

em parafina separadamente e receberam cortes de 6μm de espessura e foram montadas 

em lâminas histológicas para as reações de imunoistoquímica. 

O processamento imunoistoquímico iniciou-se pelas etapas de desparafinização 

(manutenção dos cortes em estufa durante 20 minutos), seguidos banhos em CitriSolv e 

banhos em concentrações decrescente de alcoóis e finalizando com a hidratação dos 

cortes imersos em PBS (solução de tampão fosfato salina 0,01M). A atividade da 

peroxidase endógena foi inibida com peróxido de hidrogênio e na etapa seguinte, as 

lâminas passaram pela recuperação antigênica com tampão fosfato citrato (pH 6.0) em 

calor úmido. Foi realizado ainda o bloqueio da biotina endógena com leite desnatado por 

20 minutos. Ainda como método de bloqueio de marcações inespecíficas, o anticorpo 

primário foi preparado em solução de tampão fosfato e albumina bovina a 1%. 

Os anticorpos primários (anticorpos policlonais, produzidos em cabra) utilizados 

foram contra OPG, RANKL, ALP, OC e TRAP. O anticorpo secundário utilizado foi o 

anticorpo biotinilado anti-cabra, produzido em coelhos (Pierce Biotechnology). O sinal 

da reação foi amplificado através da incubação em avidina e biotina (Kit ABC standard, 

Vector Laboratories) e a reação foi revelada utilizando a Diaminobenzidina (Dako 

laboratories). Ao término das reações imunoistoquímicas, foi realizada a contra-coloração 

com Hematoxilina de Harris. Na sequência, as lâminas passaram pelas etapas de 

desidratação, embebidas em Xilol, as lamínulas foram montadas para posterior análise 

em microscópio óptico (Nikon, Eclipse 80i, Shinagawa, Tokyo, Japão), objetiva de 40x. 

Para cada um dos anticorpos utilizado, foi avaliada a expressão destas proteínas 

por análise qualitativa ordinal através da atribuição de diferentes “scores” de acordo com 
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a quantidade de células e área de matriz extracelular imunomarcadas durante o processo 

de osseointegração. 

O analisador foi submetido ao teste Kappa onde o índice acima de 0,8 foi obtido, 

mostrando que os escores observados foram consistentes. Os escores utilizados 

representam 0 (ausência de marcação), 1 (marcação discreta), 2 (marcação moderada) e 

3 (marcação intensa) [43]. 
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Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos a um teste de normalidade e 

homoscedasticidade (teste Shapiro-Wilk, P <0,05) o qual foi utilizado para avaliar a 

distribuição das amostras, que foram paramétricas. Após a confirmação da distribuição 

normal destas, o teste Anova One Way seguido pelo teste de Tukey para comparações 

múltiplas, quando necessário. Os testes foram realizados por meio do programa GraphPad 

Prism versão 7.01 para Windows. Para todos os dados, um nível de significância de 5% 

(P <0,05) foi considerado. 
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Resultados 

 

Análise de Micro-CT 

As análises microtomográficas das amostras dos grupos SHAM SAL, OVX SAL, 

OVX GEN foram realizadas, sendo referentes ao período de 60 dias após a instalação dos 

implantes (Figura 4). 

Os parâmetros utilizados para essa análise foram BV/TV; Tr.N; Tr.S; Tr.Th; 

Po(tot). 

 

Figura 4: Imagens Tridimensionais geradas por meio do software CTvox dos grupos 

experimentais SHAM SAL, OVX SAL, OVX GEN. 

 

BV/TV 

 A média dos valores referentes ao percentual de volume ósseo (BV/TV) no grupo 

SHAM SAL foi de 84,62%, no grupo OVX SAL foi de 78,23%, e 86,09% no grupo OVX 

GEN. Foi observada diferença estatística entre os grupos SHAM SAL e OVX SAL e entre 

os grupos OVX SAL e OVX GEN (p<0,05) (Figura 5). 
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Figura 5: Quantificação do percentual de volume ósseo. Comparação entre os grupos 

SHAM SAL, OVX SAL e OVX GEN. (*) Diferenças estatísticas. 

 

 

Tb.Th 

 

Com relação aos valores médios referentes à espessura do trabeculado ósseo 

(Tb.Th) obtidas para os grupos SHAM SAL, OVX SAL e OVX GEN foram observados 

respectivamente os seguintes valores em mm-1: 0,040; 0,038 e 0,044. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos experimentais 

(p>0,05) (Figura 6). 

 

Figura 6: Quantificação da espessura das trabéculas. Comparação entre os grupos SHAM 

SAL, OVX SAL e OVX GEN. 
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Tb.N 

A média dos valores referentes ao número de trabéculas (Tb.N) nas amostras dos 

animais do grupo SHAM foi 20,99mm, no grupo OVX SAL foi 20,52mm, e no grupo 

OVX GEN foi 19,62mm, sem apresentarem diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos (p>0,05) (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Quantificação do número de trabéculas. Comparação entre os grupos SHAM 

SAL, OVX SAL e OVX GEN. 

 

Tb.Sp 

O parâmetro separação entre as trabéculas ósseas (Tb.Sp) mostrou os seguintes 

valores: no grupo SHAM SAL foi 0,01639mm, no grupo OVX SAL foi 0,01910mm 

0,01612mm no grupo OVX GEN. Houve diferença estatistica entre os grupos SHAM 

SAL e  OVX SAL  e também entre os grupos OVX SAL e OVX GEN (p>0,05) (Figura 

8). 
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Figura 8: Quantificação da separação entre as trabéculas. Comparação entre os grupos 

SHAM, OVX SAL e OVX GEN. (*) Diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

Po(tot) Porosidade total 

 SHAM SAL 15,38%, OVX SAL 21,77%, OVX GEN 13,91%. Houve diferença 

estatistica entre os grupos SHAM SAL e OVX SAL e entre os grupos OVX SAL e OVX 

GEN (Figura 9). 

 
Figura 9: Quantificação do percentual de porosidade total. Comparação entre os grupos 

SHAM SAL, OVX SAL e OVX GEN. (*) Diferenças estatísticas (p<0,05). 
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Análise Molecular (RT-PCR) 

 

Os valores da expressão do RNAm da OPG proteina solúvel sintetizada pelos 

osteoblastos foram 1,01 para o grupo SHAM SAL, 0,19 para o grupo OVX SAL e 0,87 

para o OVX GEN. Houve diferença estatística entre os grupos SHAL SAL e OVX SAL 

e entre os grupos OVX SAL e OVX GEN (Figura 10). 

 
Figura 10: Expressão relativa de OPG. Comparação entre os grupos SHAM SAL, OVX 

SAL e OVX GEN. (*) Diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

Para RANKL os valores foram 1,213 para o grupo SHAM SAL, 0,233 para o 

grupo OVX SAL e 1,380 para OVX GEN. Apresentando diferença estatística entre os 

grupos SHAM SAL e OVX SAL e entre os grupos OVX SAL e OVX GEN (Figura 11). 
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Figura 11: Expressão relativa de RANKL. Comparação entre os grupos SHAM SAL, 

OVX SAL e OVX GEN. (*) Diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

Os valores para o RNAm da OC foram de 1,067 para o grupo SHAM SAL e 0,180 

para o grupo OVX SAL e 1,557 para o grupo OVX GEN. 

Houve diferença estatística entre os grupos SHAM SAL e OVX SAL, e entre os grupos 

SHAM SAL e OVX GEN, OVX SAL e OVX GEN(Figura 12). 

 
Figura 12: Expressão relativa de OC. Comparação entre os grupos SHAM SAL, OVX 

SAL e OVX GEN. (*) Diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

SHAM SAL OVX SAL OVX GEN

E
x

p
re

ss
ão

 R
el

at
iv

a

RANKL

*

*

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

SHAM SAL OVX SAL OVX GEN

E
x

p
re

ss
ão

 R
el

at
iv

a

OC
*

*



45 
 

Os valores para ALP foram de 1,017 para o grupo SHAM SAL, 0,966 para OVX 

SAL e 7,550 para o grupo OVX GEN. Apresentando diferença estatística entre os grupos 

SHAM SAL e OVX GEN e  entre os grupos OVX SAL e OVXGEN (Figura 13). 

 
Figura 13: Expressão realtiva de ALP. Comparação entre os grupos SHAM SAL, OVX 

SAL e OVX GEN. (*) Diferenças estatísticas (p<0,05). 
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Imunoistoquímica 

 

A avaliação imunoistoquímica foi realizada por meio de uma análise qualitativa ordinal, 

a imunomarcação foi caracterizada por atribuição de pontos para as diferentes proteínas 

que sinalizam o processo de formação óssea e reabsorção, bem como o fenótipo 

osteoblástico. 

As imunomarcações foram analisadas na região de tecido ósseo formado junto às 

espiras dos implantes, os anticorpos primários foram utilizados contra OPG e RANKL 

com o objetivo de caracterizar as respostas celulares quanto à remodelação, ALP e 

Osteopontina caracterizou a taxa de mineralização e maturidade do tecido ósseo formado, 

e TRAP, medido após 60 dias, indicou a presença de atividade de reabsorção de 

osteoclastos no tecido ósseo examinado (Figura 14). 
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Figura 14: Imagens representativas das imunomarcações para OPG, RANKL. ALP, OC 

e TRAP entre os grupos SHAM SAL, OVX SAL e OVX GEN. 
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 SHAM SAL OVX SAL OVX GEN 

OPG 1-2 1 2-3 

RANKL 1-2 1 1-2 

ALP 2 1 1-2 

OC 1-2 1 2 

TRAP 1-2 1-2 1 

Tabela 2: Pontuações observadas na marcação de OPG,RANKL,ALP, OP E TRAP, nos 

diferentes grupos experimentais 

 

As proteínas OPG e RANKL são parte da família dos fatores de necrose tumoral 

e participam da sinalização das respostas celulares envolvidas na remodelação óssea. 

A expressão de OPG em comparação com RANKL pode mostrar uma resposta tecidual 

tendente a formação óssea (predominância de OPG), reabsorção óssea (predominância de 

RANKL) ou taxas equilibradas para remodelação óssea (níveis iguais de OPG e 

RANKL). 

Na análise da imunomarcações para as duas proteínas nos três grupos e com o 

objetivo de caracterizar as etapas de diferenciação das células da linhagem experimentais, 

foi possível observar um padrão bastante semelhante de marcação entre as duas citocinas. 

 

OPG (Osteoprotegerina) 

 

A proteína OPG apresentou marcação positiva em osteoblastos em todos os 

grupos experimentais avaliados, observando-se uma imunomarcação discreta a moderada 

(1-2) para o grupo SHAM/SAL, leve (1) para o grupo OVX SAL e modera a intensa (2-

3) para o grupo OVX GEN (Tabela 2). 

 

RANKL (Ligante de RANK) 

 

A proteína RANKL apresentou marcação positiva em osteoblastos em todos os 

grupos experimentais avaliados, sendo possível observar um padrão semelhante de 

imunomarcação entre as duas citocinas (OPG, RANKL). 

A imunomarcação para RANKL foi discreta a moderada (1-2) para os grupos SHAM 

SAL e OVX GEN e leve (1) para o grupo OVX SAL (Tabela 2). 
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As duas proteínas (OPG, RANKL) apresentam imunomarcação positiva em 

osteoblastos, osteócitos bem como na matriz extracelular conjuntiva presentes junto ao 

tecido ósseo ao redor das espiras dos implantes. 

 

ALP (Fosfatase Alcalina) 

 

A fosfatase alcalina (ALP), é uma glicoproteína específica que está relacionada 

aos estágios iniciais da diferenciação de osteoblastos e parece ser responsável por permitir 

o crescimento de cristais de hidroxiapatita no início da formação óssea. 

 

A fosfatase alcalina foi observada em todos os grupos experimentais avaliados, 

com marcação de osteoblastos presentes junto ao tecido ósseo ao redor das espiras dos 

implantes. A imunomarcação para ALP foi moderada (2) para o grupo SHAM SAL, leve 

(1) para o grupo OVX SAL e discreta a moderada (1-2) para o grupo OVX GEN (Tabela 

2). 

 

OC (Osteocalcina) 

A osteocalcina apresenta-se marcada em osteoblastos na etapa final de 

mineralização, caracterizando um tecido ósseo mais maduro, a imunomarcação da 

osteocalcina em osteócitos presentes no tecido ósseo neoformado foi discreta a moderada 

(1-2) para o grupo SHAM SAL,  leve (1) para OVX GEN e moderada (2) para o grupo 

OVX GEN (Tabela 2). 

 

TRAP (Fosfatase ácida resistente ao tartarato) 

 

TRAP é uma enzima que indica atividade de reabsorção de osteoclastos no tecido 

ósseo. Após 60 dias, a imunomarcação com TRAP foi discreta a moderada para os grupos 

SHAM SAL e OVX SAL e leve (1) para o grupo OVX GEN (Tabela 2). 

A marcação positiva para TRAP mostrou a presença de osteoclastos marcados de forma 

moderada nos três grupos experimentais, mostrando que a atividade equilibrada de OPG 

e RANKL resultou na ativação de osteoclastos, regulando as Unidades Multicelulares 

Básicas (BMUs), mantendo o turnover do tecido ósseo equilibrado. 



50 
 

Discussão 

 

Tendo em vista que a genisteína é a isoflavona encontrada particularmente na soja, 

mais disponibilizada para o consumo, amplamente utilizada por mulheres como uma 

terapia natural com a finalidade de prevenir e/ou tratar osteoporose, estudos suportam a 

idéia de que a genisteína atua como um modulador seletivo natural dos receptores de 

estrógeno prevenindo a perda de massa óssea. Entretanto, o papel da genisteína 

administrada ainda não foi amplamente avaliado, não se tendo respostas quanto à 

osteogênese ao redor dos implantes de titânio até o momento [44,45,46]. 

A qualidade do tecido ósseo que irá suportar o implante osseointegrado é 

considerado um fator de suma importância referente a estabilidade do implante, 

principalmente nos estágios iniciais do processo de reparo periimplantar[47,48]. Neste 

contexto, a osteoporose diminui a massa óssea nos ossos longos e no complexo 

maxilofacial [47,49], considerando que os ossos maxilares apresentam diminuição da 

densidade devido às características estruturais de sua micro-arquitetura, principalmente 

nas regiões posteriores, a presença de osteoporose diminui a estabilidade primária [50] 

dos implantes e  aumenta a perda óssea marginal [51], fatores que estão diretamente 

relacionados com a taxa de insucesso [47,52,53]. 

Os resultados do estudo atual foram consistentes para aceitar a hipótese projetada 

pelos autores de que o tratamento com genisteína em ratas ovariectomizadas melhoraria 

a reparação óssea em torno dos implantes instalados na tíbia. 

Através da compilação dos parâmetros microtomográficos BV/TV; Tb.N; Tb.S; 

Tb.Th; Po(tot), expressão gênica (expressão relativa dos genes que codificam OPG, 

RANKL, ALP, OC) e através da imunomarcação para proteínas OPG, RANKL, ALP, 

OC e TRAP, tornou-se evidente que as ratas do grupo OVX GEN exibiram resultados 

superiores referente aos padrões de reparo para alcançar maior volume ósseo e menor 

pororsidade e simultaneamente uma maior maturação em comparação com o grupo 

controle positivo OVX SAL. 

Parâmetros estereológicos (Dempster et al., 2013) têm sido usados como uma 

aproximação para a arquitetura do osso trabecular. Índices estruturais, como fração de 

volume ósseo (BV / TV), número trabecular (Tb.N), espessura trabecular (Tb.Th) e 

separação trabecular (Tb.Sp), têm sido amplamente estudados para investigar condições 

patológicas no osso [54]. Devido à sua alta resolução e não destrutividade, a 
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microtomografia vem sendo utilizada para captar imagens precisas em três dimensões 

(3D) da microestrutura trabecular [55]. 

A análise morfométrica dos parâmetros avaliados no presente estudo mostra 

tendência para a formação de um tecido ósseo reparacional de melhor qualidade e em 

maior quantidade nos animais do grupo SHAM e OVX GEN. Na osteoporose pós 

menopausa, a perda óssea é resultado do desequilíbrio entre a reabsorção e a formação 

óssea, com a predominância da reabsorção que interfere significativamente na 

manutenção do percentual de volume ósseo e sua microarquitetura variando de um osso 

normal até o osso mais poroso [56,57,58], os valores para o percentual de volume ósseo, 

separação entre as trabéculas e porosidade foram semelhantes para os grupo SHAM SAL 

e OVX GEN, evidênciando que a genisteína foi capaz de reverter a perda de volume 

ósseo, que mostrou-se estatisticamente reduzida no grupo OVX SAL. 

A porosidade ocorre pela intensa atividade osteoclástica, na qual os osteoclastos 

criam uma cavidade excessivamente profunda que não consegue ser suficientemente 

preenchida pelos osteoblastos ou quando esses não conseguem preencher com nova 

formação óssea, uma cavidade de reabsorção normal, gerando um espaçamento maior 

entre as trabéculas [58],  na comparação entre os grupos, o grupo OVX SAL apresentou 

diferença estatística para os parâmetros porosidade e separação entre as trabéculas, 

quando comparado com os grupos SHAM SAL e OVX GEN, evidenciando um menor 

volume ósseo, compondo um osso de menor qualidade com maior separação entre as 

trabéculas, com discreta a moderada expressão de TRAP biomarcador da atividade 

osteoclástica [59], expressão que leva ao aumento da remodelação óssea, que resulta em 

um  discreto fenótipo osteoporótico [60]. 

Corroborando com a análise morfométrica, a imunoístoquimica mostrou que 

houve formação de tecido ósseo junto às espiras dos implantes, com melhores padrões de 

formação no grupo OVX GEN seguido de SHAM SAL. 

Em nível molecular, a cascata de eventos ocorrem de forma coordenada para 

promover as respostas de remodelação óssea. A razão RANKL/OPG, em termos de 

expressão, é um parâmetro considerado importante para o controle da reabsorção óssea, 

uma vez que a  OPG é uma proteína solúvel que age como receptor chamariz do RANKL, 

sua atividade biológica é antagônica aos efeitos da RANKL ao competir pela ativação do 

receptor ativador para o fator nuclear kβ (RANK), inibindo assim a diferenciação, 

ativação dos osteoclastos e consequentemente diminuindo a reabsorção óssea [61,62]. A 
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expressão do RNAm da proteína OPG pela análise de PCR foi discreta a moderada para  

o grupo SHAM SAL e  moderada a intensa no grupo OVX GEN , atuando como um 

protetor ósseo e bloqueando a interação entre RANK e RANKL diminuindo a atividade 

osteoclástica no grupo tratado com genisteína(OVX GEN). 

O RANKL é considerado um potente estimulador da reabsorção óssea, 

comportando-se como fator quimiotático para células monocíticas através da sua ligação 

ao RANK [61,62].  Em relação a expressão do RNAm da RANKL o grupo OVX SAL 

mostrou uma discreta expressão de RANKL, já o os grupos SHAM SAL e OVX GEN 

mostraram valores semelhante para a imunomarcação de RANKL, assim como para OPG, 

evidenciando um equilíbrio entre os dois fatores, o que é característico da remodelação 

óssea fisíológica, sendo possível inferir que  turnover do tecido ósseo das ratas 

ovariectomizadas e tratadas com genisteína apresentou uma resposta semelhante ao tecido 

ósseo em condições fisiológicas. 

Uma vez que os resultado imunoistoquímico para o grupo OVX SAL mostrou 

uma imunomarcação discreta a para RANKL, vale destacar que a imunomarcação para o 

marcador de atividade osteoclástica, TRAP, apresentou-se de maneira discreta a 

moderada no grupo OVX SAL. A TRAP apresenta função fundamental no processo de 

síntese e processamento de colágeno tipo I, componente participante da matriz óssea 

[59,60]. Essa enzima também tem efeito na mineralização do tecido ósseo por degradar 

osteopontina e, devido a todas essas atividades sobre o tecido ósseo, a TRAP tem sido 

utilizada como marcador histoquímico da atividade osteoclástica [63], assim como os 

resultados desse estudo, grupo OVX SAL apresentou uma maior atividade osteoclástica 

associado  a uma menor expressão de RNAm e uma menor imnunomarcação para os 

marcadores da formação, mineralização óssea, resultados não publicados do nosso 

laboratório mostram uma menor expressão de osteopontina no grupo OVX SAL em 

comparação com os grupos SHAM SAL e OVX GEN que apresentam moderada 

imunomarcação dessa proteína, modelo experimental consolidado na literatura como um 

indutor osteopênico por meio da deficiência de estrógeno estabelecida após a remoção 

dos ovários [35,41,47,64]. 

A fosfatase alcalina e osteocalcina são marcadores dos osteoblastos 

respectivamente nas fases iniciais da diferenciação dos osteoblastos e finais da 

mineralização caracterizando um osso maduro [47,63,65], essas proteínas são importantes 

para a caracterização dos osteoblastos e sua resposta na mineralização e neste estudo foi 
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possível evidenciar uma maior expressão dos genes responsáveis pela síntese destas 

proteínas nos grupos SHAM SAL E OVX GEN, bem como da presença in situ destes 

marcadores junto ao osso periimplantar. Os resultados desde estudo demonstram que a 

genisteína foi capaz de melhor as expressões de proteínas importantes da formação e 

maturação óssea. 
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Conclusão 

Assim, os resultados deste estudo confirmaram que a terapia com genisteína 

mostra-se capaz de melhorar a reparação óssea na interface osso / implante sob condições 

de osteopenia/osteoporose, atuando como um modulador seletivo natural dos receptores 

de estrogenio favorecendo a expressão de cada um desses marcadores, o que sugere que 

essa substância parece atuar de forma positiva sobre a modulação da atividade 

osteoblástica no metabolismo do tecido ósseo. 
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