
Resumo 
 
O osso é um tecido activo que sofre remodelação constante através da acção 
consertada de osteoclastos, que degradam o osso, e de osteoblastos, que formam 
novo osso. A osteogénese ou formação de osso de novo envolve diferentes etapas 
da diferenciação osteoblástica, nomeadamente proliferação, maturação e 
mineralização. O mecanismo molecular que regula a osteogénese não é ainda 
totalmente conhecido. A identificação e clonagem de um receptor extracelular 
sensível ao cálcio, denominado por calcium sensing receptor ou CaSR 
demonstraram que elevadas concentrações de cálcio extracelular induzem a 
proliferação e a quimiotaxia dos osteoblastos, através deste receptor.  
Duas partes distintas integraram o presente trabalho. A primeira parte pretendeu 
analisar o efeito de elevadas concentrações de cálcio extracelular na diferenciação 
dos osteoblastos, através do CaSR. Foram realizados ensaios in vitro, com 
exposição de osteoblastos MC3T3-E1 a concentrações elevadas de cálcio, a um 
agonista do CaSR (neomicina) ou a concentrações elevadas de cálcio combinadas 
com neomicina, por períodos de 24 horas nas diferentes etapas da diferenciação. 
Foram quantificados os conteúdos de DNA e de proteína total para avaliar a 
proliferação osteoblástica, e foram determinados marcadores fenotípicos específicos 
da diferenciação osteoblástica, nomeadamente a actividade enzimática da fosfatase 
alcalina e a produção de osteocalcina.  
Outra parte do trabalho visou a avaliação do efeito apoptótico, mediado pelo CaSR, 
de elevadas concentrações de cálcio extracelular, na diferenciação osteobástica. 
Submeteram-se os osteoblastos por períodos de 24 horas, nas mesmas condições 
utilizadas na primeira parte do trabalho e dosearam-se os níveis de actividade da 
caspase 3, uma enzima específica da apoptose celular. 
Os resultados obtidos demonstraram o efeito positivo de elevadas concentrações de 
cálcio e do agonista do CaSR na proliferação osteoblástica, e o envolvimento do 
CaSR neste processo. A estimulação do receptor na presença de elevadas 
concentrações de cálcio aumentou significativamente a actividade enzimática da 
fosfatase alcalina e a produção de osteocalcina. Estes factos sugerem claramente 
uma forte sinergia entre o mecanismo de estimulação do CaSR e outros 
mecanismos envolvidos na resposta dos osteoblastos ao cálcio, na estimulação da 
diferenciação osteoblástica. 
Este trabalho permitiu ainda verificar que elevadas concentrações de cálcio (até 20 
mM) não aumentam a actividade da caspase 3 dos osteoblastos MC3T3-E1 ao 
longo dos diferentes estadios de diferenciação, sugerindo que altas concentrações 
de cálcio não afectam a viabilidade dos osteoblastos. No que respeita à influência da 
estimulação do CaSR, foi demonstrado que não há envolvimento do receptor na 
apoptose osteoblástica, uma vez que não há influência da estimulação do receptor, 
na ausência ou na presença de elevadas concentrações de cálcio, na actividade da 
caspase 3.  
 
 
Abstract 
 
Bone undergoes constant remodeling through concerted action between osteoclasts 
which degrade bone, and osteoblasts which form new bone. Osteogenesis or de 
novo bone formation involves different pathways of osteoblastic differentiation. 
Molecular mechanisms regulating osteogenesis are not completely known. The 



Anexos 

identification and cloning of a calcium sensing receptor known as CaSR have 
enhanced the knowledge that elevated extracelular calcium stimulates osteoblasts 
proliferation and chemotaxis, occurring this stimulation via CaSR. 
The present study is composed of two parts. The first part aimed to analyse the effect 
of high extracelular calcium trough CaSR on osteoblast differentiation. In vitro assays 
were performed, exposing MC3T3-E1 osteoblasts, at different stages of 
differentiation, to high calcium concentrations, to CaSR agonist (neomycin) or to high 
calcium concentrations combined with neomycin for 24 hours. DNA quantification 
and total protein content were determined to evaluate osteoblast proliferation and 
osteoblast specific phenotype markers were also determined to evaluate osteoblast 
differentiation, namely alkaline phosphatase activity and osteocalcin content. 
In the second part of this work the apoptotic effect of high calcium concentrations and 
the possible involvement of CaSR were determined. Osteoblasts cells were exposed 
for 24 hours under the same conditions used in the first part of the study. Caspase 3 
activity, a specific cellular apoptosis enzyme was quantified. 
A positive effect of high calcium concentrations on osteoblasts proliferation was 
observed. This effect was mediated by CaSR. In addition, receptor stimulation in the 
presence of high calcium concentrations has significantly increased alkaline 
phosphatase activity and osteocalcin. Altogether, these data may suggest a synergy 
between CaSR stimulation and other mechanisms involved in osteoblasts high 
calcium response, on osteoblast differentiation. 
On the other hand the exposure of osteoblasts cells to high calcium concentrations 
(up to 20 mM) does not increase caspase 3 activity. Similar result was obtained when 
CaSR was stimulated by neomycin in the presence or in the absence of high calcium 
concentrations. These results suggest that osteoblasts can resist to elevated 
extracelular calcium through osteoblast differentiation and as far as the receptor 
stimulation is concerned no involvement of CaSR in osteoblast apoptosis process 
was stated. 


