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Resumo 

Ferreira JC. Efeito do carbonato de cálcio e do carbonato de sevelamer na 
remodelação óssea e na calcificação arterial em um modelo experimental de uremia 
com doença óssea adinâmica [Tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2013. 

INTRODUÇÃO: Há poucos modelos experimentais de doença óssea adinâmica (DOA) e os 
mecanismos fisiopatológicos dessa doença não são completamente compreendidos. Além 
disso, os efeitos dos quelantes de fósforo (P) na DOA têm sido pouco estudados. Este estudo 
objetivou estabelecer um modelo de DOA e avaliar os efeitos da terapia com carbonato de 
cálcio (Ca) e carbonato de sevelamer (sevelamer) sobre os distúrbios do metabolismo 
mineral e ósseo da doença renal crônica (DMO-DRC), no modelo estabelecido. MÉTODOS: 
Experimento 1: A DOA e a DRC foram induzidas por nefrectomia 5/6 (Nx) e 
paratireoidectomia (PTx) em ratos Wistar, que após a cirurgia foram divididos em 2 grupos: 
Nx+PTx e sham (sham Nx+PTx). Experimento 2: ratos Wistar foram submetidos à Nx e à 
PTx e após a cirurgia, foram divididos em outros 2 grupos: Nx+PTx+Ca (CaCO3 a 3%); 
Nx+PTx+Sev (sevelamer a 3%). A dieta de todos os animais após a cirurgia foi rica em P 
(1,2%) à base de grãos, exceto o grupo sham, que recebeu dieta padrão com 0,6% de P. Após 
oito semanas, os animais foram sacrificados. Foram realizadas análises bioquímicas, ósseas e 
de calcificação vascular. RESULTADOS: Experimento 1: A Nx e a PTx foram efetivas, 
confirmadas pela elevação da creatinina, com diminuição do clearance de creatinina e dos 
níveis de cálcio iônico, nos animais Nx+PTx comparados aos animais sham. O modelo foi 
eficaz na indução da DOA, confirmada pela diminuição do turnover ósseo nos animais 
Nx+PTx, comparados ao grupo sham. Experimento 2: A terapia com quelantes de P não 
alterou o P sérico, mas reduziu a fração de excreção de P (FeP). A diminuição dos níveis de 
FGF-23 e PTH nos animais Nx+PTx foram independentes da terapia com quelantes e não 
houve diferença nos valores entre os grupos. A esclerostina sérica não foi diferente entre os 
grupos, mas os animais Nx+PTx+Sev apresentaram menor expressão gênica de SOST e 
menor taxa de apoptose de osteócitos que os outros grupos. Ambos os quelantes de P 
diminuíram a expressão gênica do Dickkopf-1 e do fator de crescimento β1 (TGF-β1). Os 
animais Nx+PTx+Ca apresentaram maior superficie de reabsorção e maior conteúdo de Ca 
do ventrículo esquerdo (VE) que os animais Nx+PTx, enquanto os animais Nx+PTx+Sev 
mostraram diminuição do conteúdo de Ca de VE, comparado aos demais grupos. 
CONCLUSÕES: o modelo experimental desenvolvido é útil para o estudo da DRC com 
DOA. A FeP parece ser parâmetro mais fidedigno que o P sérico para avaliar o poder dos 
quelantes de P. A diminuição do FGF-23 esteve relacionada à diminuição dos níveis de PTH 
e à hipocalcemia. Os animais tratados com Ca apresentaram sobrecarga desse elemento, 
traduzida por maior calciúria, maior conteúdo de cálcio de VE e maior superfície de 
reabsorção óssea. Os mecanismos subjacentes à ação do sevelamer na diminuição da 
expressão da SOST foram independentes do PTH, do P séricos, da função renal e da 
expressão gênica de TGF-β1. Mais estudos são necessários para melhor compreensão desses 
mecanismos. 

Descritores: Modelos animais; Insuficiência renal crônica; Osteodistrofia renal; Quelantes; 
Fósforo; Cálcio; Apoptose; Expressão gênica; Calcificação vascular. 
 



 

Summary 

Ferreira JC. Effects of calcium carbonate and sevelamer carbonate in bone remodeling and 
arterial calcification in a model of experimental uremia with adynamic bone disease 
[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 

INTRODUCTION: There are few experimental models of adynamic bone disease (ABD) 
and the pathophysiology of this disease is not fully understood. In addition, the effects of 
different phosphate (P) binders on ABD have not been evaluated. This study aimed to 
establish a model of ABD and evaluate the effects of therapy with calcium carbonate (Ca) 
and sevelamer carbonate (sevelamer) on disorders of bone and mineral metabolism in 
chronic kidney disease (CKD-MBD), on the established model. METHODS: Experiment 1: 
ABD and CKD were induced by 5/6 nephrectomy (Nx) and parathyroidectomy (PTx) in 
Wistar rats, which after surgery, were divided into 2 groups: Nx+PTx and sham (sham 
Nx+PTx). Experiment 2: Wistar rats underwent Nx and PTx and after surgery were divided 
into 2 more groups: Nx+PTx+Ca(3% Ca-treated) and Nx+PTx+Sev (3% Sev-treated). All 
animals were fed a high P (1.2%), grain-based diet, except the sham group which was fed a 
standard P (0,6%) diet. After 8 weeks, the animals were sacrificed. Biochemical, bone and 
vascular calcification analyses were performed. RESULTS: Experiment 1: Nx and PTx were 
effective, confirmed by higher creatinina with decreased creatinine clearance and decreased 
ionized calcium levels respectively, in Nx+PTx animals compared to sham animals. The 
model was effective in inducing ABD confirmed by decreased bone turnover in animals 
Nx+PTx compared to sham group. Phosphate binders administration did not change serum P, 
but decreased the fractional excretion of phosphate (FeP) in treated animals. FGF-23 and 
PTH levels were reduced in all Nx+PTx animals independent of the therapy with P binders 
and these levels were not different among groups. Serum sclerostin was not different among 
groups, however, Nx+PTx+Sev animals had lower SOST gene expression and lower 
osteocytes apoptotic rate than the other animals. Both P binders decreased Dickkopf-1 and 
transforming growing factor β1 (TGF-β1) gene expression. Nx+PTx+Ca animals showed 
higher eroded surface and higher left ventricle (LV) calcium content than Nx+PTx animals, 
whereas Nx+PTx+Sev animals showed a decrease in LV calcium content, compared to the 
other groups. CONCLUSIONS: This experimental model is useful to study CKD with ABD. 
The FeP seems to be a more reliable parameter than serum P to evaluate the effectiveness of 
P binders. Decreased FGF-23 levels were related to decreased PTH levels and hypocalcemia. 
Ca-treated animals showed Ca overload, as seen by higher calciuria, higher LV calcium 
content and higher eroded surface. The underlying mechanisms involved in sevelamer 
actions of decreased SOST expression were independent of PTH, serum P, renal function 
and TGF-β1 gene expression. Further studies are needed to a better understanding of these 
mechanisms. 
 
Descriptors: Models, animal; Renal insufficiency, chronic; Renal osteodystrophy; Chelating 
agents; Phosphorus; Calcium; Apoptosis; Gene expression; Vascular calcification. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A doença renal crônica (DRC) constitui um problema crescente de saúde 

pública em todo o mundo e pacientes portadores dessa doença apresentam maior 

mortalidade que a população geral 1. As doenças cardiovasculares são a principal 

causa de óbito nos pacientes portadores de DRC 2,3 e muitas das complicações 

cardiovasculares, dentre elas a hipertrofia ventricular esquerda (HVE), a doença 

obstrutiva coronariana (DAC) e a insuficiência cardíaca 4, já estão presentes nesses 

pacientes antes mesmo do início do tratamento dialítico 5. Aproximadamente 40% 

dos pacientes na pré-diálise e mais de 80% dos pacientes em início de hemodiálise 

(HD) apresentam HVE. Da mesma forma, calcificações arteriais difusas começam 

bem antes do início do tratamento dialítico e acima de 60% dos pacientes novos em 

diálise apresentam doença arterial significativa 1. 

Além dos fatores de risco tradicionais para doença cardiovascular, que 

englobam idade avançada, sexo masculino, história familiar de DAC, hipertensão 

arterial sistêmica, dislipidemia, tabagismo, diabetes mellitus (DM), menopausa e 

sedentarismo, que estão presentes com frequência elevada na população de pacientes 

com DRC 2,3,6, outras condições relacionadas à própria insuficiência renal também 

criam um ambiente propício ao surgimento e desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares. Dentre estas condições, destacam-se o próprio meio urêmico e o 

estado inflamatório crônico presente nestes pacientes, além da anemia, desnutrição, 

hipervolemia e alterações do metabolismo mineral 7. Este último, em especial, 

contribui de forma significativa para o aumento da morbidade e mortalidade dos 
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pacientes com DRC 8,9. Existem evidências de que alterações no turnover ósseo 

favorecem o desenvolvimento de calcificações vasculares (CV), que levam a 

alterações estruturais e funcionais do sistema cardiovascular com consequente 

aumento da mortalidade 8,10. Pacientes em HD apresentam maior prevalência de 

calcificações coronarianas quando comparados a indivíduos normais11. Barreto et al. 

mostraram que 52% dos pacientes em HD apresentam calcificação coronariana de 

intensidade moderada a severa 12.  

Os distúrbios do metabolismo mineral especialmente do cálcio (Ca), do 

fósforo (P), da 1,25 dihidroxivitamina D (calcitriol) e do paratormônio (PTH) 

ocorrem precocemente na DRC 10, em geral, quando o ritmo de filtração glomerular 

(RFG) atinge níveis inferiores a 60 ml/min e os rins diminuem a excreção de P 13. 

Essa síndrome, antes conhecida como osteodistrofia renal (OR), recebe atualmente o 

nome de distúrbios do metabolismo mineral e ósseo da doença renal crônica (DMO-

DRC), que além das anormalidades bioquímicas acima citadas, engloba também as 

anormalidades ósseas (turnover, mineralização e volume ósseo) e a calcificação 

extra-esquelética 8. 

Atualmente, o termo OR é usado para designar as alterações histológicas 

avaliadas pela biopsia óssea: doença de alto turnover consequente ao 

hiperparatireoidismo secundário (HPS) e cuja manifestação óssea é a osteíte fibrosa; 

e doenças de baixo turnover, representadas pela osteomalácia e doença óssea 

adinâmica (DOA). A doença mista é um estado intermediário entre o alto e o baixo 

turnover e atualmente é classificada como doença de alto turnover 8. O alumínio 

pode estar associado a qualquer subtipo histológico, em diferentes graus 14.  
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1.1. Doença Óssea Adinâmica 

 

1.1.1. Definição  

 

A entidade DOA teve sua origem durante as décadas de 1970 e 1980, quando 

foi introduzido o conceito de sobrecarga de alumínio 15 proveniente principalmente 

da água utilizada para diálise e dos sais de alumínio utilizados para o controle da 

hiperfosfatemia 14. Naquele período, observou-se que a sobrecarga do alumínio se 

associava à osteomalácia e à DOA 14,16, tanto em adultos quanto em crianças 14. Os 

sintomas comumente presentes nos pacientes com intoxicação alumínica eram dores 

ósseas e musculares e fraqueza muscular e as biópsias ósseas mostravam depósito 

substancial desse metal 17. 

Apesar disso, o uso de hidróxido de alumínio, como quelante de P, ainda 

persiste em alguns locais do mundo, sendo ainda importante causa de doença de 

baixo turnover 18. Além disso, o alumínio ainda pode ser encontrado em 

medicamentos para tratamento de distúrbios gástricos, em nutrição parenteral e na 

água utilizada para diálise, nos locais onde o tratamento da água ainda não é 

realizado de forma adequada 16. Estudos com biópsia óssea, realizados tanto em 

países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, que aboliram o uso de hidróxido 

de alumínio como quelante de P, mostram acúmulo de alumínio no osso em uma 

parcela considerável de pacientes 19,20. O alumínio tipicamente se associa ao baixo 

turnover do tipo osteomalácia por causar defeito direto de mineralização e reduzir de 

forma acentuada as superfícies de reabsorção e osteoblástica 21. Além disso, também 

reduz a síntese e a liberação do PTH pelas paratireóides, mesmo na presença de 



INTRODUÇÃO - 4 
 

hiperfosfatemia 16,17,21. Por outro lado, a exposição crônica ao alumínio em pequenas 

concentrações, associada à terapia com calcitriol pode causar preferencialmente 

DOA ao invés de osteomalácia 21.  

A DOA não relacionada à intoxicação alumínica foi inicialmente descrita na 

década de 80, em pacientes pediátricos em diálise peritoneal (DP) com cálcio de 3,5 

mEq/L no dialisato e em uso, na sua maioria, de carbonato de cálcio (CaCO3) como 

quelante de P 22. Recebeu a designação de doença óssea aplástica 16, devido à inércia 

óssea causada pela atividade celular reduzida 15. Posteriormente, a DOA foi relatada 

em adultos em HD, também em uso de CaCO3 para tratamento da hiperfosfatemia 23.  

A definição de DOA na literatura é muita variada, pela dificuldade de se 

estabelecer medidas precisas da formação óssea, parâmetro que engloba pacientes 

que expressam marcação baixa ou até mesmo ausente pela tetraciclina 15. Entretanto, 

a definição aceita é a de uma doença caracterizada por baixa taxa de formação óssea, 

com matriz osteóide normal ou reduzida 16,24,25,26,27. Também há número reduzido de 

osteoblastos e osteoclastos e mínima ou ausente fibrose peritrabecular e de medula 

óssea 18. Em 2009, a diretriz do Kidney Disease: Improving Global Outcomes 

(KDIGO) para o manejo do DMO-DRC sugeriu que os tipos de OR fossem descritos 

baseado no sistema TMV, ou seja, na descrição do turnover, mineralização e volume 

ósseo respectivamente 8. Por esta diretriz, a DOA é descrita como doença de baixo 

turnover com osteóide normal ou diminuído, mineralização normal ou subnormal e 

volume ósseo normal ou reduzido 8. 
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1.1.2. Diagnóstico  

 

Sintomas clínicos como fraqueza muscular proximal, dor óssea e fraturas de 

costelas, vértebras e quadril são mais comuns nos casos de osteomalácia associada à 

intoxicação alumínica, mas também podem ocorrer na ausência de alumínio 18. A dor 

óssea pode ocorrer em qualquer tipo de OR e assim, não há sintoma ou sinal clínico 

patognomônico de DOA 18.  

O padrão ouro para diagnóstico da DOA continua sendo a biópsia óssea trans-

ilíaca com marcação pela tetraciclina, já que marcadores bioquímicos como o PTH e 

a fosfatase alcalina fração óssea (FAO) não refletem precisamente o que acontece no 

tecido ósseo e não substituem a informação da biópsia óssea 21.  

Segundo o National Kidney Foundation - Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (NKF-KDOQI), PTH abaixo de 100 pg/ml e acima de 800 pg/ml estão 

associados à DOA e ao HPS, respectivamente, e o PTH na faixa entre 100 e 500 

pg/ml representa a zona duvidosa, onde os valores podem tanto se associar a doença 

de baixo quanto de alto turnover 28. Estudo brasileiro com 101 pacientes em HD, 

onde 97 pacientes realizaram biópsia óssea e 41% apresentavam depósito ósseo de 

alumínio, demonstrou que a maioria dos pacientes com PTH na faixa entre 150 e 300 

pg/ml, faixa indicada para manutenção dos níveis de PTH dos pacientes portadores 

de DRC em diálise, segundo o KDOQI, apresentava doença de baixo turnover, 

mostrando que o PTH sérico não é um bom preditor do turnover ósseo 19. Dessa 

forma, o KDIGO sugere manter os níveis de PTH na faixa de 2 a 9 vezes o limite 

superior do método, para os pacientes portadores de DRC em HD, na tentativa de se 
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evitar os extremos de PTH e atingir um turnover ósseo mais próximo do ideal para 

esses pacientes 8.  

Quanto à FAO, estudos revelam que esta apresenta bom valor preditivo para 

diferenciar a doença de baixo da de alto turnover 15. Ureña et al., em um estudo com 

42 pacientes em HD, onde 10 pacientes tinham baixo turnover mostrado por biópsia 

óssea, mostraram que FAO acima de 20 ng/ml ou combinada com PTH maior do que 

200 pg/ml apresentava maior sensibilidade, especificidade e valor preditivo para alto 

turnover 29. Isto também foi confirmado por outro estudo que mostrou que FAO 

abaixo de 20 ng/ml e PTH menor do que 100 pg/ml são bons preditores de baixo 

turnover 30. Entretanto, apesar dos estudos serem realizados com a FAO, esta não faz 

parte da rotina da maioria dos nefrologistas em nosso país, que usualmente utilizam a 

medida da fosfatase alcalina fração total, já que a medida da FAO é um método mais 

caro. 

 

1.1.3. Prevalência 

 

A prevalência da DOA em pacientes com DRC aumentou consideravelmente 

nos últimos 20 anos 15,16,21,24,31. Nos estágios 3 e 4 de DRC, a prevalência varia de 5 

a 40%, enquanto no estágio 5 varia de 10 a 50%, sendo mais frequente nos pacientes 

em DP (40 a 70%), quando comparados aos pacientes em HD (20 a 50%) 15. A maior 

frequência nos pacientes em DP provavelmente se deve à sobrecarga de Ca, advinda 

do uso de soluções contendo concentrações altas desse elemento16,32 e à perda de 

PTH intacto ou de seus fragmentos para o dialisato 32. 
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O aumento na prevalência da DOA corresponde temporalmente ao uso, em 

grande escala, dos quelantes de P à base de Ca e do calcitriol para o tratamento do 

HPS, que podem levar à supressão intensa do PTH 17,27,31. O aumento do número de 

pacientes em DP, bem como o aumento do número de idosos e diabéticos com DRC 

também contribuíram para o aumento dessa prevalência 17,31.  

 

1.1.4. Implicações Clínicas  

 

A importância clínica da DOA consiste no fato de que está associada ao risco 

aumentado de fraturas e de CV, que podem levar à maior morbidade e mortalidade 

nos pacientes com DRC 16,21. 

Coco e Rush 33 estudaram 1.272 pacientes em HD, em um período de 10 

anos. Houve um total de 56 fraturas de quadril nesse período e os autores observaram 

maior risco de fratura e maior mortalidade decorrente desta, em pacientes com PTH 

menor do que 195 pg/ml. Em outro estudo, com 187 pacientes do sexo masculino em 

HD, Atsumi et al. 34 observaram que pacientes com PTH no tercil mais baixo (média 

de PTH de 32,9 pg/ml) apresentavam risco de fratura vertebral 2,4 vezes maior que 

os pacientes no tercil médio (116,2 pg/ml) e risco 1,6 vezes maior do mesmo tipo de 

fratura que os pacientes no tercil alto de PTH (502,4 pg/ml). Já Danese et al. 35, em 

um estudo com 9.007 pacientes em diálise, observaram que o risco aumentado de 

fratura vertebral e de quadril apresentava uma curva em U para as concentrações de 

PTH, com o menor risco observado na concentração de PTH em torno de 300 pg/ml. 

Porém, em nenhum destes estudos houve comprovação de DOA por biópsia óssea. 



INTRODUÇÃO - 8 
 

A DOA também está associada a um desequilíbrio da homeostase do Ca 21 e à 

sobrecarga desse elemento, mesmo na ausência de hipercalcemia, que contribuem 

para maior risco de baixo turnover e CV 9,27. Em um estudo com 43 pacientes 

submetidos à biópsia óssea, observou-se que pacientes com baixo turnover 

apresentavam leve diminuição do efluxo de Ca plasmático, com baixa taxa de 

retenção deste elemento no osso, mostrando a baixa capacidade do osso adinâmico 

em incorporar o Ca e lidar com sua sobrecarga 36. London et al. 20, em um estudo 

com 58 pacientes não diabéticos em HD, onde 23 eram paratireoidectomizados e 33 

tinham depósito de alumínio no osso, observaram dentre outras, associação entre CV, 

avaliada por ultrassonografia (USG) de carótidas, aorta abdominal e eixo íleo-

femural, e baixo turnover. O mecanismo proposto baseia-se na incapacidade do osso 

adinâmico de incorporar a sobrecarga de Ca, proveniente dos quelantes, do dialisato 

ou da maior absorção de Ca intestinal promovida pelo tratamento com calcitriol 3. 

Assim, o aumento do Ca sérico associado à hiperfosfatemia e à elevação do produto 

Ca x P contribuem para a deposição desses íons nos tecidos cardíacos e vasculares, 

com aumento das calcificações e da mortalidade por causas cardiovasculares nesses 

pacientes 3. Em outro estudo, realizado com 66 pacientes em HD avaliados por 

biópsia óssea, radiografia lateral de coluna lombar para identificar calcificação 

aórtica e USG para medida da velocidade de onda de pulso, a rigidez e a calcificação 

aórtica estiveram associadas de forma positiva com a sobrecarga de Ca e de forma 

negativa com a atividade óssea 37. Interação significativa negativa também foi 

encontrada entre a dose dos quelantes de P à base de Ca e a atividade óssea, e os 

pacientes com DOA apresentaram rigidez aórtica importante, independente de 

qualquer fator, inclusive da dose dos quelantes à base de Ca 37. Ainda na população 
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de portadores de DRC em HD, Barreto et al. 38 demonstraram que após um ano de 

seguimento, 68% dos pacientes que apresentavam calcificação coronariana no início 

do estudo, vista por tomografia computadorizada de coronárias, progrediram com 

piora dos escores de calcificação. O baixo turnover foi o principal diagnóstico na 

biópsia óssea realizada após um ano nos pacientes progressores e foi o único preditor 

independente da progressão da calcificação coronariana 38. A associação entre CV e 

baixo turnover também ocorre em pacientes na pré-diálise, como evidenciado por 

estudo de Tomiyama et al. 39. Nesse estudo com 50 pacientes portadores de DRC em 

tratamento conservador, sem uso de quelantes de P, 88% dos pacientes tinham baixo 

turnover ósseo não associado à presença de alumínio e a baixa taxa de formação 

óssea esteve associada de forma independente à presença de calcificações 

coronarianas vistas por tomografia computadorizada 39.  

 

1.1.5.  Fisiopatologia  

 

Por muito tempo, o principal mecanismo fisiopatológico descrito da DOA 

esteve relacionado ao PTH. A supressão intensa da síntese e secreção do PTH seriam 

os principais causadores do baixo turnover 16. Na verdade, o conceito de que níveis 

séricos normais ou reduzidos de PTH favorecem o desenvolvimento de DOA nos 

pacientes com DRC é discutível. Acredita-se na ocorrência de uma resistência óssea 

ao efeito estimulatório do PTH 15. Assim, níveis de PTH de duas a quatro vezes 

acima do valor normal estão frequentemente associados com formação óssea normal 

em muitos pacientes em diálise 40,41. Porém, também se sabe que o uso de calcitriol 
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em altas doses é capaz de diminuir acentuadamente os níveis de PTH, levando ao 

baixo turnover ósseo 17. 

Vários fatores estão envolvidos na patogênese da resistência esquelética à 

ação do PTH, nos pacientes com DRC, tais como a ação diminuída do PTH no seu 

próprio receptor, consequente à downregulação dos mesmos 15; presença de 

fragmentos inativos da molécula do PTH, em concentrações elevadas 42 e acúmulo 

de toxinas urêmicas como o indoxil sulfato (IS) 43. A downregulação dos receptores 

do PTH seria causada principalmente por níveis persistentemente elevados do 

próprio PTH e pelos baixos níveis de calcitriol 15. A presença em grande quantidade 

de fragmentos 7-84 do PTH (molécula inativa) exerceria efeito antagônico sobre a 

molécula biologicamente ativa do PTH (1-84), promovendo assim uma resposta 

calcêmica diminuída 42. O IS é o resultado da passagem do triptofano dos alimentos 

pelas bactérias intestinais e pelo fígado. É uma toxina urêmica que acelera a 

progressão da insuficiência renal 43. Estudo em modelo experimental de DOA 

demonstrou que à medida que o turnover ósseo diminui com a piora da função renal, 

a concentração sérica de IS aumenta 44. Além disso, há evidências de que o IS nos 

osteoblastos leva à produção de radicais livres e citotoxicidade, o que reduz o 

número e a função dos osteoblastos 44.  

Alguns autores acreditam que a DOA seria um estágio intermediário às 

alterações histológicas do HPS 45. Assim, à medida que o RFG diminui, a retenção 

de fosfatos aumenta a síntese e liberação de PTH e se a resistência óssea ao PTH 

ocorre, a DOA se desenvolve 45. À medida que o RFG continua diminuindo, a 

resistência ao PTH também pode diminuir, com consequente aumento progressivo 

dos níveis séricos de PTH, levando então à osteíte fibrosa do HPS 45. Entretanto, 
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outra possibilidade é a de que os níveis de PTH aumentam progressivamente com o 

avançar da insuficiência renal e superam a resistência óssea, levando ao HPS. Apesar 

disso, a DOA pode estar presente nos estágios mais avançados da DRC e mesmo em 

pacientes já em tratamento de substituição da função renal. Portanto, independente 

do grau de função renal, outros mecanismos e fatores estão envolvidos nos 

mecanismos dessa doença. 

Dessa forma, tem-se atualmente na literatura que a causa do baixo turnover 

em pacientes com DRC é multifatorial 15,24. Outros fatores que contribuem para o seu 

desenvolvimento são: intoxicação alumínica; deficiência de calcitriol; 

hiperfosfatemia; acidose metabólica; níveis circulantes elevados de citocinas como 

interleucina 1 (IL-1), 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF); baixos níveis de 

estrógeno e testosterona; toxinas urêmicas, como o ácido úrico; diminuição da 

atividade do fator de crescimento insulina símile (IGF-1); sobrecarga de Ca; 

hipoparatireoidismo pós paratireoidectomia; desnutrição; proteinúria; diabetes; idade 

avançada 15 e hipermagnesemia 16,24. 

A toxicidade alumínica reduz de forma direta a função osteoblástica 15 e 

também inibe a proliferação osteoblástica in vitro e in vivo 17. Uma parte do efeito da 

diminuição da atividade dos osteoblastos in vivo é mediada pela diminuição na 

secreção de PTH causada pelo alumínio 17. Alguns autores acreditam que com o 

advento da eritropoetina humana para o tratamento da anemia, uma relativa depleção 

de ferro se tornou frequente na população dialítica 46. Esta depleção pode levar à 

maior absorção intestinal de alumínio, aumento da disponibilidade dos sítios de 

ligação da transferrina e aumento da expressão de receptores de transferrina em 

vários tecidos, resultando no aumento da ligação do alumínio à transferrina, 
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potencializada por níveis de saturação de transferrina baixa 46. Dessa forma, mesmo 

nos dias atuais, a toxicidade pelo alumínio poderia ocorrer potencializada pela 

depleção de ferro.  

Níveis reduzidos de calcitriol, por sua vez, diminuem a expressão de 

receptores da vitamina D (VDR), que são fundamentais para a formação e a 

mineralização ósseas normais, atuando diretamente na diferenciação osteoblástica 15. 

Além disso, a ativação dos VDRs nos osteoblastos previne a apoptose dessas células, 

que contêm a enzima 1α-hidroxilase e podem produzir calcitriol a partir de 25-OH-

vitamina D circulante (25OHD) 15. 

Já valores elevados de P sérico aumentam a concentração do fator de 

crescimento de fibroblastos 23 (FGF-23), que inibe a enzima 1α-hidroxilase, levando 

à diminuição do calcitriol 47 e consequentemente à diminuição da expressão de 

VDRs no osso e nas células das paratireóides 15. O acúmulo de ácido úrico na DRC 

também contribui para a diminuição na produção do calcitriol 15. 

A acidose metabólica, além de diminuir a expressão da enzima 1α-

hidroxilase, também tem ação direta em aumentar a atividade osteoclástica e em 

diminuir a síntese de colágeno pelos osteoblastos 15.  

Em relação às citocinas, a IL-1, a IL-6 e o fator de necrose tumoral alfa 

(TNFα) estão elevados de forma intermitente nos pacientes com DRC e níveis 

elevados são mais comumente vistos nos pacientes com DRC estágio 5 que nos 

pacientes com DRC estágios 3 e 4 15. Essas citocinas podem inibir de forma direta a 

função osteoblástica, por promover a degradação do fator de transcrição do runt-

related transcription fator 2 (Runx2), necessário para o desenvolvimento do 
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osteoblasto a partir das células mesenquimais e posteriormente para sua 

diferenciação 15.  

A diminuição da atividade do IGF-1, decorrente de baixos níveis circulantes e 

ou de baixos níveis da proteína de ligação do IGF tipo 5 (IGFBP-5) ou do excesso de 

proteínas de ligação de IGF tipos 2, 4 e 6 (IGBPs), também pode levar à diminuição 

da proliferação osteoblástica e consequente baixa formação óssea 15.  

Na prática clínica, a sobrecarga de Ca é um dos principais fatores para o 

desenvolvimento de DOA 16,17,24. As paratireóides nesses pacientes respondem às 

mudanças na concentração do Ca iônico sérico, de forma semelhante aos pacientes 

com função renal normal 24. Assim, a sobrecarga de Ca leva à supressão do PTH, 

com consequente redução do turnover ósseo 17. 

A hipermagnesemia também tem sido associada à redução do PTH sérico16,24. 

O magnésio afeta a mineralização óssea de forma indireta pelos seus efeitos na 

secreção do PTH 16. Já o hipoparatireoidismo pós-cirúrgico como causa de DOA 

decorre da falta das ações tróficas do PTH sobre o turnover ósseo 17.  

A desnutrição como causa de baixo turnover é vista de forma mais concreta 

nos pacientes em DP, que perdem muita proteína pelo efluente peritoneal e por isso 

costumam apresentar níveis de albumina sérica inferior à dos pacientes em HD 15. O 

mecanismo pelo qual a desnutrição leva à diminuição da formação óssea ainda não é 

compreendido, principalmente porque os pacientes com DRC costumam também 

apresentar inflamação e níveis elevados de citocinas, que também podem contribuir 

para o baixo turnover 15. Além disso, já se observou associação entre PTH diminuído 

e marcadores do complexo desnutrição-inflamação, sugerindo que a desnutrição 

possa estar envolvida em mecanismos de hipoparatireoidismo relativo 48. 
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Em recente revisão, Komaba et al. 43 relataram o DM como causa de 

hipoparatireoidismo relativo, desde que elevadas concentrações de glicose são 

capazes de suprimir a secreção de PTH pelas células paratireoidianas in vitro. 

Estudos observacionais também revelam associação entre controle glicêmico 

inadequado e baixos níveis de PTH intacto sérico 43. Além disso, a deficiência ou a 

resistência insulínica podem reduzir a função osteoblástica, com diminuição da 

síntese de colágeno 17. No DM também ocorrem outras duas situações: acentuação da 

deficiência de 25OHD, especialmente nos pacientes com proteinúria elevada, uma 

vez que perdem proteínas transportadoras dessa vitamina e acúmulo de produtos 

avançados de glicosilação (AGE), que induzem a apoptose osteoblástica 15.  

Em paralelo, outro mecanismo importante na fisiopatologia da DOA é a 

apoptose dos osteoblastos, reconhecida como uma das grandes determinantes das 

taxas de formação óssea 15. Existem várias proteínas anti-apoptóticas que atuam nos 

osteoblastos como: fator de crescimento e transformação β (TGFβ), wingless-type 

MMTV integration site family (Wnt), IGF-1, fator de crescimento de fibroblastos 2 

(FGF-2), PTH related peptide (PTHrP), IL-6 e hormônios anti-apoptóticos como 

estrogênios, androgênios e análogos de vitamina D 15. O estresse oxidativo, 

componente da idade avançada; a terapia com glicocorticóides; níveis elevados de 

AGE, comum em pacientes diabéticos e idosos; diminuição dos hormônios sexuais; 

resistência ao GH ou insuficiência de IGF-1; excesso do fator de necrose tumoral 

(TNF) e a deficiência de calcitriol ou terapia inadequada com calcitriol podem 

contribuir para reduzir a formação óssea através da inibição dos osteoblastos 15. 
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Entretanto, um melhor entendimento dos mecanismos fisiopatológicos da 

DOA ainda é necessário e pouco se sabe sobre a participação de outras células 

ósseas, em especial os osteócitos, nos mecanismos fisiopatológicos dessa doença.  

Os osteócitos são o tipo celular predominante no osso, representam 90 a 95% 

de todas as células ósseas e têm a maior sobrevida dentre essa população de 

células49,50. Participam de forma fundamental na homeostase do osso 51, atuando de 

forma ativa em quase todas as fases do manejo mineral do órgão 49. Evidências 

sugerem que os osteócitos são fontes de vários fatores envolvidos no turnover ósseo 

como o receptor activator of nuclear fator kappa-B ligand (RANKL), a 

osteoprotegerina (OPG) e a esclerostina (Scl), que influenciam as atividades 

osteoblástica e osteoclástica 52,53,54,55. A OPG é um antagonista potente do RANKL, 

impedindo sua ligação ao receptor activator of nuclear fator kappa-B (RANK) 

presente nas células precursoras dos osteoclastos, inibindo assim a 

osteoclastogênese52,53,55. Nos últimos anos, passou-se a estudar o papel dos osteócitos 

no turnover ósseo normal e em doenças ósseas 50. Na OR, estudo recente mostra que 

a regulação da via Wnt/β-catenina pelos osteócitos está envolvida na fisiopatologia 

da doença 56.  

As Wnts são glicoproteínas solúveis, que ativam receptores de transdução de 

sinal na superfície celular com a finalidade de controlar várias atividades celulares 

como determinação, proliferação, migração, polaridade e expressão gênica 57,58. São 

necessárias para a embriogênese, organogênese, desenvolvimento pós-natal e na 

regeneração de tecidos adultos como osso, cólon, pele, folículo piloso e tecido 

linfóide 57,58. Exercem importante papel na fisiologia óssea e promovem osteogênese 

através do aumento da β-catenina citoplasmática, levando à proliferação e 
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diferenciação osteoblástica, a partir das células mesenquimais da medula óssea, 

diminuição da apoptose de osteoblastos e osteócitos 59 e modulação da atividade 

osteoclástica 60. Existem 19 wnts que se ligam a um complexo de receptores 

formados por um de dez Frizzled receptors (Fzd) e um de dois low-density 

lipoprotein receptor-related protein (LRP) 5 ou 6. Também podem se ligar aos 

receptor-like tyrosinekinase (Ryk) e aos tyrosinekinase-like orphan receptor 2 

(Ror2), estimulando assim várias cascatas de sinalização 58. 

As Wnts ativam a cascata de sinalização intracelular através de vias não-

canônicas (Wnt/polaridade celular planar, Wnt/Ca2+) e canônica (Wnt/β-

catenina)57,58. A via canônica Wnt/β-catenina é a melhor caracterizada no osso, com 

a participação de várias proteínas reguladoras tanto intracelulares quanto 

extracelulares 57. A ligação das Wnts “canônicas” (1, 3a, 8 e 10b) 58 aos Fzd e aos 

LRP ativa a fosfoproteína citoplasmática dishevelled (Dsh), que inibe um complexo 

citoplasmático composto pelo glycogen synthase kinase 3β (GSK3β), Axina e 

adenomatouspolyposis coli (APC), levando à estabilização da β-catenina 58,59. Dessa 

forma, os níveis citoplasmáticos da β-catenina aumentam e algumas se translocam ao 

núcleo celular, onde se associam ao T cell factor (Tcf)/lymphoid enhancer-binding 

factor (Lef), que é um fator de transcrição, para regular a expressão gênica. Na 

ausência de sinalização promovida pelas Wnts, a β-catenina é fosforilada pelo 

GSK3β e rapidamente degradada, impedindo sua translocação para o núcleo e a 

transcrição gênica 58,59. 

A β-catenina é uma proteína citoplasmática de 88 k-Da codificada pelo gene 

CTNNB1, localizado no cromossomo 3p21. Esta proteína liga diretamente a caderina 

à actina do citoesqueleto, sendo essencial para a adesão e migração celular. Também 
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modula a proliferação e a sobrevivência celular 57. É um fator essencial para o 

desenvolvimento do esqueleto e camundongos knockout para essa proteína têm 

osteopenia, com aumento do número de osteoclastos 54. Contrariamente, a ativação 

da β-catenina promove aumento da massa óssea e diminuição dos osteoclastos 54.  

Existem alguns inibidores da via Wnt/β-catenina, como o Dickkopf-1 (Dkk-

1) e a Scl, que levam assim à diminuição da formação óssea 61. O Dkk-1 é codificado 

pelo gene Dkk-1 e é expresso em todos os tecidos do corpo 58. Antagoniza a via Wnt 

através da formação de um complexo ternário com o LRP 5 ou 6 e o Kremen 1 ou 2, 

também co-receptores da membrana celular. Esse complexo é internalizado e sofre 

endocitose, diminuindo o número de co-receptores disponíveis para a sinalização das 

Wnts 57,59. Estudos com camundongos mostraram que a redução em 25% nos níveis 

de Dkk-1 é suficiente para aumentar a massa óssea trabecular e cortical 58. Em 

pacientes com mieloma múltiplo, a expressão de Dkk-1 por células plasmáticas 

malignas se correlacionou diretamente com a piora da doença óssea 62. O aumento 

dos níveis séricos de Dkk-1 está também associado às erosões ósseas em pacientes 

com artrite reumatóide 63. As Dkks estão presentes em vários tecidos e as fontes 

naturais de Dkk no osso não são conhecidas, mas as células da linhagem 

osteoblástica podem expressá-la, inclusive os osteócitos 57. Expressão de Dkk-1 já foi 

demonstrada em células de osteossarcoma e surpreendentemente, o uso de anticorpos 

anti-Dkk-1 suprime o crescimento dessas células tumorais, o que não parece estar de 

acordo com o fato de que a ativação da via Wnt facilita o ciclo celular 57. Isso leva a 

crer que o Dkk-1 afeta a densidade mineral óssea de várias formas, dependendo do 

microambiente e da maturidade das células ósseas 57. 
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Já a Scl é uma proteína solúvel, codificada pelo gene SOST 51. O RNAm da 

SOST é especialmente expresso durante a embriogênese em muitos tecidos, porém a 

expressão da proteína Scl ocorre apenas após o nascimento e somente nos osteócitos, 

condrócitos hipertróficos mineralizados e cementócitos 64. Nos humanos, o RNAm 

da SOST é expresso no coração, aorta, fígado e de forma intensa no rim, mas a 

proteína Scl só é expressa pelos osteócitos 64. Osteoclastos, osteoblastos e lining cells 

humanas não expressam Scl 64. A Scl inibe a via canônica da Wnt/β-catenina através 

da ligação ao receptor LRP 5 ou 6 51. Porém, o local de ligação com o LRP 5/6 é 

diferente do Dkk-1 e parece não haver internalização do complexo de ligação 58. 

Estudos de doenças genéticas em humanos demonstram que mutações com perda de 

função no gene SOST causam esclerosteose, doença autossômica recessiva, 

caracterizada por aumento da espessura óssea e aumento da massa óssea 58,64. Os 

pacientes em geral, apresentam sindactilia e distorção facial, pelo crescimento 

exagerado da mandíbula, dos ossos da face e do crânio, com conseqüente aumento da 

pressão intracraniana, aprisionamento de nervos faciais, que podem levar à perda de 

audição, perda do olfato e paralisia facial 58,64. Já a deleção 52-kb no gene SOST 

causa a doença de van Buchem, também autossômica recessiva, com o mesmo 

fenótipo da esclerosteose, exceto pela ausência de sindactilia 58,64. Estudos com 

camundongos knockout para SOST mostram aumento da densidade mineral óssea, do 

volume ósseo e da formação óssea, enquanto camundongos transgênicos que a 

expressam de forma aumentada apresentam osteopenia 58. O estudo dessas desordens 

genéticas humanas raras e os estudos com animais permitiram identificar a Scl como 

reguladora negativa da formação óssea 64. 
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Apesar da importância da SOST/Scl no metabolismo ósseo, pouco se sabe 

sobre os mecanismos que regulam a sua expressão 65. Apesar disso, alguns fatores 

locais e sistêmicos têm sido bem descritos como moduladores da expressão da 

SOST/Scl pelos osteócitos, como a carga mecânica e o PTH 51,58,64.  

A via Wnt tem papel importante na resposta anabólica à carga e à deformação 

óssea, desde que estudos já mostraram aumento da sinalização dessa via em células 

osteoblásticas submetidas a estímulos mecânicos in vitro e in vivo 51,64. Além disso, 

estímulos mecânicos em ossos longos de camundongos reduzem a expressão da 

SOST e da Scl circulante e aumentam a formação óssea, enquanto que a ausência 

desses estímulos aumenta a expressão da SOST 51,64.  

Quanto ao PTH, além da ação clássica de reabsorção óssea para regular os 

níveis séricos de Ca 66, a administração intermitente de PTH recombinante humano, 

usado para tratamento de osteoporose, na forma de injeções diárias, tem sido 

associado à efeitos anabólicos no osso 15,64. Por outro lado, a administração contínua 

de PTH tem sido relacionada à perda de massa óssea 15,64. O mecanismo de ação 

mais conhecido do PTH decorre da sua ligação ao receptor PTH1R, que ativa a 

proteína G, levando à produção do 3`,5`-adenosina-5`-monofosfato cíclico (AMPc) e 

ativação da fosfolipase C, que resulta na ativação da proteína kinase A (PKA) e 

proteína kinase C (PKC) 66. Acreditava-se que a ativação da PKA era o mecanismo 

responsável pela ação anabólica do PTH no osso 66. Entretanto, estudos 

demonstraram tanto in vitro quanto in vivo, que o PTH diminui a transcrição da 

SOST 67,68, sugerindo que seu efeito anabólico no osso seria decorrente de ação 

sobre a via Wnt/β catenina. Posteriormente, Wan et al. 66 mostraram tanto in vitro 

quanto in vivo que a associação do PTH ao PTHR1 é capaz de induzir a sinalização 
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da via Wnt/β-catenina através da ligação direta ao LRP6, levando à fosforilação da 

LRP6 com estabilização da β-catenina e que a ativação da PKA pelo PTH pode 

ocorrer de forma paralela, também levando à fosforilação da LRP6, para a ativação 

da β-catenina. Além disso, O`brien et al. 69 demonstraram que a ativação da 

sinalização do PTH1R de osteócitos de camundongos transgênicos é suficiente para 

diminuir a expressão da Scl, aumentar a sinalização da via Wnt, aumentar a massa 

óssea e acelerar a taxa do turnover ósseo. A deleção do co-receptor LRP5 por sua 

vez, atenua o fenótipo de massa óssea aumentada, porém não interfere na taxa do 

turnover, indicando que o PTH nos osteócitos contribui para o aumento da massa 

óssea e da taxa de turnover por mecanismos LRP5 dependentes e independentes 

respectivamente 69. 

Outros fatores descritos como reguladores da expressão da SOST são: 

calcitriol de forma isolada ou em combinação com ácido retinóico 64; 

glicocorticóides 64; proteínas ósseas morfogenéticas (BMP 2, 4 e 6) 64; citocinas, 

como TNFα 65, TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEAK) 70 e TGF-β 71; 

metilação do DNA 72; hipóxia 73, prostaglandina E2 (PGE-2) 74 e a sirtuina 1 (Sirt 

1)75.  

O calcitriol aumenta in vitro a expressão da SOST em células osteoblásticas 

humanas, enquanto a dexametasona suprime a sua expressão 64. Por outro lado, a 

administração de prednisolona em camundongos aumenta a expressão da SOST na 

tíbia, sugerindo que a supressão da via Wnt, pelo aumento da expressão da SOST, 

seja o mecanismo envolvido na supressão da formação óssea pela terapia com os 

glicocorticóides 64.  
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As proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs) são fatores de crescimento locais 

que estimulam a expressão da SOST nas células osteoblásticas in vitro 64. O TNF-α, 

liberado por macrófagos na resposta inflamatória também pode aumentar a expressão 

da SOST 65. O TWEAK, membro da família do TNF, induz a produção de 

marcadores inflamatórios por várias células, como os fibroblastos, presentes em 

doenças como a artrite reumatóide e a osteoartrite 70. O TWEAK sozinho ou em 

associação com o TNF-α induz a expressão da SOST em osteoblastos imaturos 

humanos e de camundongos, osteoblastos derivados de osteossarcoma e em 

osteócitos humanos e de camundongos in vitro 70. O TGF-β 1, 2, 3 e a Activina A 

(esta também da família dos TGF) também aumenta a expressão da SOST em 

osteoblastos maduros in vitro71.  

Outro fator recentemente descoberto na regulação da expressão da SOST é a 

metilação do DNA de sua molécula. A metilação do DNA de um gene é um tipo de 

modificação epigenética que não altera a sua sequência e é preservada durante a 

divisão celular 72. A metilação do DNA de um gene tende a bloquear a sua expressão 

numa célula ou num tecido específico 72. Delgado-Calle et al. 72 demonstraram que a 

metilação da região do promotor proximal da SOST reprime a sua expressão nos 

osteoblastos e em células extra-esqueléticas, enquanto que a demetilação do DNA da 

SOST estimula a sua expressão somente na linhagem osteoblástica durante a 

transição de osteoblasto para osteócito. Isso explicaria o motivo pelo qual a 

expressão da SOST é indetectável ou detectável em pequenas quantidades em 

linhagens de células osteoblásticas humanas cultivadas nos meios padrão 72.  

Em outro estudo, observou-se que a hipóxia é capaz de reduzir a expressão 

gênica da SOST e da Scl em osteoblastos e osteócitos cultivados com oxigênio a 1% 
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quando comparados com as mesmas células cultivadas com oxigênio a 21% 73. A 

redução nos níveis de Scl foi acompanhada de aumento na expressão da β-catenina 

ativada e de sua localização nuclear 73. A PGE-2, reconhecida como reguladora da 

atividade osteoblástica e osteoclástica, também diminui a expressão gênica da SOST 

em células osteoblásticas in vitro 74.  

Por último, as sirtuinas são uma família altamente evolutiva de proteínas 

desacetilases que regulam o tempo de vida de espécies menores e são a chave celular 

de funções metabólicas em mamíferos 75. A Sirt1 regula de forma direta e negativa a 

expressão da SOST por promover desacetilação na região promotora do gene. Além 

disso, camundongos Sirt+/- apresentam diminuição da massa óssea por redução da 

formação óssea 75.  

A importância da Scl e da Dkk-1 na OR é que Cejka et al. 76 mostraram que 

ambas proteínas estavam aumentadas no soro de 60 pacientes portadores de DRC em 

HD e houve correlação inversa entre níveis séricos de Scl e PTH e níveis séricos de 

Scl com a taxa de formação óssea e com o número de osteoblastos, sugerindo que a 

via Wnt pode ter participação nos mecanismos da OR. Esses achados estimulam a 

realização de outros estudos na fisiopatologia da OR, inclusive com a possibilidade 

de descobertas terapêuticas. Entretanto, a participação e os mecanismos de regulação 

da via Wnt na DOA ainda não foram investigados.  

 

1.1.6. Tratamento da DOA 

 

Os objetivos principais do tratamento são reduzir a sobrecarga de Ca e 

restaurar os níveis de PTH 18. Dessa forma, recomenda-se cautela no uso de 
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quelantes à base de Ca e calcitriol no intuito de evitar a sobrecarga de Ca e a 

supressão intensa do PTH. Outra medida usada na prática clínica é a redução das 

concentrações de Ca no dialisato, já que isso é capaz de aumentar a taxa de formação 

óssea em pacientes com DOA diagnosticados por biópsia óssea 77. A redução da 

concentração de 1,75 mmol/L (3,5 mEq/L) ou 1,5 mmol/L (3,0 mEq/L) para 1,25 

mmol/L (2,5 mEq/L) também reduz os episódios de hipercalcemia e aumenta os 

níveis de PTH e fosfatase alcalina após 3 meses, em pacientes em HD, com PTH 

inicial abaixo de 100 pg/ml 78. O KDIGO recomenda para todos os pacientes com 

DRC em diálise, limitar a ingestão diária de Ca para valor inferior a 2g/dia (incluindo 

o Ca da dieta e dos quelantes) e não usar de rotina dialisato com concentração de 

1,75 mmol/L de Ca 8. Além disso, uma vez diagnosticada a DOA, deve-se reduzir o 

Ca do dialisato para 1,25 ou 1,0 mmol/L 8. 

Outra opção terapêutica seria o uso de teriparatide (PTH 1-34), que é um 

tratamento potente para osteoporose, e tem sido utilizado em pacientes com DOA 

comprovada por biópsia óssea e que apresentam fraturas e osteoporose severa. 

Reduções na dor óssea e aumento transitório na FAO têm sido relatados 18. Estudo 

com apenas sete pacientes em HD e a maioria paratireoidectomizados, com valores 

de PTH em torno de 22 pg/ml, mostrou que o teriparatide aumentou a densidade 

mineral óssea de coluna lombar após 6 meses de tratamento 79. Porém, o uso em 

pacientes com DRC carece de estudos controlados, para melhor evidência dos reais 

efeitos deste tratamento nesta população 18. 

Recentemente, os calcilíticos surgiram como promessa de melhorar o 

turnover ósseo. É uma classe de droga que bloqueia temporariamente os receptores 

de Ca nas paratireóides e assim promove secreção pulsátil do PTH, que pode 
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estimular o turnover ósseo 18. Estudo com ratas ovariectomizadas mostrou que o 

agente calcilítico NPS 2143 aumenta a formação e a reabsorção óssea, sem aumento 

da massa óssea 80. Outro estudo com ratas mostrou que o agente ATF936 aumenta a 

densidade mineral óssea, o volume e a espessura trabecular e cortical, e em humanos 

sadios essa droga promove aumentos transitórios na secreção de PTH, com pico de 

PTH no plasma após 1h e retorno para os níveis basais após 24h da tomada da 

dose81. Entretanto, ainda não há estudos com essas drogas em pacientes com DRC e 

DOA 43. 

Em estudos experimentais, a BMP-7 tem ação hipofosfatêmica e efeito 

anabólico no tecido ósseo, revertendo as alterações histológicas da DOA, sendo uma 

boa alternativa de tratamento, mas que ainda carece de estudos em humanos 82,83.  

Outro ponto fundamental no tratamento não só da DOA, mas como do DMO-

DRC é o controle da hiperfosfatemia, pois vários estudos demonstram associação 

entre esta e maior mortalidade nos pacientes com DRC 84,85,86. Estudos 

experimentais e observacionais demonstram que a calcificação coronariana está 

diretamente relacionada aos níveis de Ca, P e ao produto Ca x P 87,88.  

Os mecanismos através dos quais o P aumenta a mortalidade e a incidência de 

eventos cardiovasculares provavelmente são decorrentes de sua participação na 

patogênese da CV. A exposição in vitro de células musculares lisas humanas a 

concentrações elevadas de P desencadeia a transformação fenotípica destas células 

que passam a se comportar como osteoblastos com conseqüente calcificação do meio 

extracelular 89,90,91. Além disso, a hiperfosfatemia atuando diretamente sobre as 

glândulas paratireóides induz a síntese do PTH, que tem efeito deletério sobre os 

cardiomiócitos 92 e participa da regulação da CV 93. 
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As medidas para redução do P sérico englobam restrição dietética, diálise e 

uso de quelantes de P 94. A restrição dietética é uma medida importante no controle 

do P; no entanto, implica também na restrição de proteína, que pode ser útil para os 

pacientes com DRC em tratamento conservador, mas não necessariamente para os 

pacientes em diálise, onde pode ser mais prejudicial que realmente benéfica 94.  

Em relação ao tratamento dialítico, a remoção de P pela HD convencional, 

três vezes na semana e pela DP, usualmente é ineficaz 95. A HD diária de 1,5 a 2,75 h 

seis vezes na semana, bem como a HD noturna de 6 a 8 h, também seis vezes na 

semana controla de forma efetiva o P e permite a redução ou até mesmo a suspensão 

dos quelantes de P 95. No entanto, estas modalidades dialíticas ainda não são 

utilizadas de rotina no Brasil. Portanto, a maioria dos pacientes em tratamento 

dialítico necessita do uso dos quelantes de P para melhor controle da hiperfosfatemia. 

O uso dos quelantes à base de Ca está associado à sobrecarga e ao balanço 

positivo de Ca, hipercalcemia e desenvolvimento de DOA 96. Esse excesso de Ca 

aumenta potencialmente o risco cardiovascular e de calcificações extra-

esqueléticas97. Dessa forma, quelantes isentos de Ca devem ser preferenciais para os 

pacientes com DOA. 

Em 1997, o hidrocloreto de sevelamer (Renagel ®) e em 2007, o carbonato de 

sevelamer (Renvela®) surgiram como agentes não absorvíveis isentos de Ca e 

alumínio 98. Essas drogas são polímeros catiônicos que funcionam como resina de 

troca, ao se ligarem ao P no trato gastrointestinal 98. Devido à sua estrutura 

polimérica, ambos são capazes de se ligar aos ácidos biliares, levando à redução dos 

níveis de colesterol total e da lipoproteína de baixa densidade (LDL) 99. A principal 

diferença entre ambos é que o hidrocloreto contém ácido clorídrico, que é trocado 
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pelo P no trato gastrointestinal 100. A resultante absorção de íons cloro leva à 

diminuição da concentração de bicarbonato sérico, levando à acidose metabólica 100.  

Vários estudos clínicos demonstram que o hidrocloreto de sevelamer diminui 

o P sérico em pacientes com DRC, é bem tolerado e não causa hipercalcemia 101,102, 

além de diminuir os níveis de LDL e marcadores inflamatórios 96. A eficácia do 

hidrocloreto de sevelamer é similar à dos sais de Ca, com risco menor de 

hipercalcemia 101. Além disso, esta droga pode reduzir a progressão de CV tanto em 

pacientes com DRC estágios 3 a 5, quanto em pacientes em diálise 103.  

Estudos clínicos comparando o hidrocloreto com o carbonato de sevelamer 

mostram que ambos são igualmente eficazes em reduzir a fosfatemia e o LDL em 

pacientes em HD 104,105. O carbonato de sevelamer também aumenta os níveis de 

bicarbonato sérico comparado ao hidrocloreto de sevelamer, sendo esta a principal 

vantagem da droga 104,105. Além disso, o carbonato de sevelamer também é eficaz na 

redução do P sérico, nos pacientes na pré-diálise 106.  

 

1.1.7. Efeitos do carbonato de cálcio e do carbonato de sevelamer na DOA  

 

Vários estudos sugerem que o risco para CV é maior com os sais de Ca do 

que com o sevelamer 107,108,109. Além disso, dados sugerem que quelantes de P 

isentos de Ca podem ter efeitos diferentes no osso quando comparados aos sais de 

Ca110. Entretanto, não se sabe se os quelantes de P teriam efeito direto na reversão 

das alterações ósseas encontradas na DOA e existem poucos estudos na literatura 

sobre os efeitos dos quelantes de P nas lesões ósseas e na CV de pacientes com 

DOA. 



INTRODUÇÃO - 27 
 

Ferreira et al. 111, em um estudo com 119 pacientes em HD, onde 60% 

apresentavam DOA comprovada por biópsia óssea, mostraram que não houve 

diferença significativa na remodelação e na mineralização entre os grupos tratados 

com hidrocloreto de sevelamer e CaCO3; porém, a taxa de formação óssea e a 

arquitetura trabecular melhoraram no grupo sevelamer. Não foram avaliadas 

calcificações vasculares nesse estudo. Já Barreto et al. 112, em um estudo com 101 

pacientes em HD, onde 60% também apresentavam DOA por biópsia óssea, não 

observaram diferenças nos parâmetros histomorfométricos após um ano, entre o 

grupo que recebeu acetato de Ca, comparado ao grupo que recebeu hidrocloreto de 

sevelamer. Também não houve diferença na progressão de CV entre os grupos após 

um ano.  

Em um estudo experimental de DOA associada à síndrome metabólica, o uso 

do carbonato de sevelamer melhorou a taxa de formação óssea, o volume trabecular e 

os parâmetros de mineralização óssea e reduziu os depósitos vasculares de Ca no 

grupo tratado 113. Outro estudo com o mesmo modelo experimental mostrou que o 

uso do CaCO3 controlou o P sérico, mas não alterou a taxa de formação óssea e 

preveniu parcialmente o desenvolvimento de CV 82. Nesses estudos não houve 

comparação entre o sevelamer e quelantes à base de Ca e vale frisar que a DOA 

nesses modelos esteve associada à alterações metabólicas graves, como exemplo o 

diabetes, constituindo um modelo importante de estudo para DRC e vasculopatia 

diabética. 

Vale ainda ressaltar que não há estudos comparativos do CaCO3 com o 

hidrocloreto ou carbonato de sevelamer sobre a histologia óssea e a CV num modelo 

de DOA não associado à síndrome metabólica. Tampouco há estudos sobre os efeitos 
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desses quelantes sobre a expressão de genes inibidores da via Wnt, sobre genes 

envolvidos nas atividades osteoblástica e osteoclástica, bem como sobre os níveis de 

Scl circulantes, em um modelo experimental com DOA. Portanto, mais estudos são 

necessários para uma melhor compreensão dessa doença, que tem fisiopatologia 

complexa e não totalmente esclarecida, é fator de risco para CV e fraturas e tem 

arsenal terapêutico reduzido e com efeitos ainda não muito bem esclarecidos sobre a 

histologia óssea.  

 

1.1.8. Modelos experimentais de DOA 

 

A dificuldade no melhor entendimento da DOA também se deve ao fato de 

que existem apenas três modelos experimentais para estudo dessa doença descritos 

na literatura. Davies et al. 82 utilizaram camundongos deficientes no receptor de LDL 

(LDLR -/-), com DRC induzida por ablação renal direita por eletrocautério, seguida 

de nefrectomia (Nx) esquerda. Esses camundongos submetidos à dieta rica em 

gorduras apresentavam síndrome metabólica, caracterizada por hiperglicemia, 

hipertensão e dislipidemia. Lund et al. 83 estudaram camundongos não deficientes no 

receptor de LDL, com DRC induzida de forma semelhante ao estudo anterior; porém, 

os animais receberam dieta pobre em P (0,2%) e calcitriol três vezes na semana com 

injeções por via subcutânea. Já Iwasaki-Ishizuka et al. 114 realizaram 

tireoparatireoidectomia associada a Nx em vários graus, em ratos Sprague-Dawley, 

com infusão contínua subcutânea de PTH 1-34 (0,1 mg/kg/h) e L-tiroxina subcutânea 

três vezes na semana (4 mg/kg). Nos dois primeiros modelos, a DOA foi induzida 

pela síndrome metabólica e pela administração de calcitriol, respectivamente, 
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enquanto no terceiro modelo, houve a necessidade de reposição hormonal tireoidiana 

decorrente da tireoparatireoidectomia, o que torna o manuseio dos animais mais 

complexo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Desenvolver um modelo experimental de DOA e avaliar a histomorfometria 

óssea, a apoptose de osteócitos e osteoblastos, a expressão óssea de genes 

relacionados à atividade de osteoblastos, osteoclastos e da via Wnt/β catenina, os 

níveis de esclerostina sérica e a calcificação vascular, nesse modelo.  

Avaliar os efeitos dos quelantes de P, carbonato de cálcio e carbonato de 

sevelamer, na histomorfometria óssea, na apoptose de osteócitos e osteoblastos, na 

expressão óssea de genes relacionados à atividade de osteoblastos, osteoclastos e da 

via Wnt/β catenina, nos níveis de esclerostina sérica e na calcificação vascular, no 

modelo experimental estabelecido.  
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3. MÉTODOS 

 

 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as 

normas do Comitê de Pesquisa em Animais da Universidade de São Paulo 

(CAPPESQ:0962/08). O estudo foi patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP: 2008/58849-3) e pela Genzyme. 

 

3.1. Protocolo Experimental 

 

3.1.1. Experimento 1: Modelo experimental de DOA 

 

Um total de 33 ratos da espécie Wistar, machos, obtidos do Centro de 

Bioterismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com peso 

inicial entre 300 a 350 g, foram utilizados neste experimento, cuja duração foi de 8 

semanas. Os animais foram colocados em gaiolas individuais no biotério do LIM-16, 

com controle de iluminação (12 horas de luz e 12 horas de escuro), temperatura 

(25°C) e umidade (25%). Receberam por uma semana a dieta padrão do estudo (Lab 

Diet 5002, Purina Mills, USA), que tinha a seguinte composição: 0,6% de P, 0,8 % 

de Ca, 20% de proteína e Vitamina D3 2,2 UI/g. O acesso à água foi ad libitum em 

todo o período do estudo. 

Após o período de adaptação de uma semana, os animais foram anestesiados 

com pentobarbital (50mg/Kg) por via intraperitoneal (i.p.) e submetidos à PTx e à Nx 

5/6 no mesmo tempo cirúrgico. A PTx consistiu na eletrocauterização das glândulas  
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paratireóides, através de técnica de microcirurgia (lupa cirúrgica para 

eletrocauterização). Em seguida, foi realizada a Nx 5/6, que consistiu na nefrectomia 

do rim direito seguida da ligadura de 2 a 3 ramos da artéria renal esquerda. Dez 

animais foram submetidos à sham PTx, manipulação da traquéia, e à sham Nx, 

manipulação do hilo renal (controles sham). Todos os animais receberam penicilina 

benzatina (100.000Ui/Kg i.m.) após o término da cirurgia. 

Após a cirurgia, os animais foram divididos em 2 grupos para receberem as 

dietas específicas conforme descrito a seguir:  

•Grupo Nx+PTx (n=23): Dieta rica em P (1,2%), à base de grão 

(ModifiedLab Diet 5002 w/1,2% P, USA), sem quelante de P; 

•Grupo sham (sham Nx+PTx) (n=10): dieta padrão (Lab Diet 5002, Purina 

Mills, USA). 

A dieta do grupo Nx+PTx foi similar na composição à dieta do grupo sham, 

exceto pelo conteúdo de P, que foi de 1,2% e 0,6% respectivamente. Os animais 

receberam as dietas adotando-se o protocolo de pair-feeding (15 a 20 g/dia), pelo 

qual a quantidade de dieta oferecida a cada animal é baseada na quantidade ingerida 

pelos seus pares do outro grupo do estudo. Exemplificando, todos os animais número 

1 recebem a mesma quantidade de dieta e esta quantidade foi determinada pelo 

menor montante ingerido nas últimas 24h. O pair-feeding foi realizado três vezes por 

semana durante todo o estudo. A pressão arterial caudal foi verificada semanalmente 

(RTBP 2000, Kent Scientific). 

Antecedendo o sacrifício, os animais foram colocados em gaiola metabólica 

por 48 horas (24h de aclimatação) para coleta de urina de 24h.  
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Cloridrato de oxitetraciclina, na dose de 25 a 30 mg/kg foi aplicada via i.p. 

em todos os animais nos dias 11°, 12° e 4°, 5° antes do sacrifício para análise da 

mineralização óssea. 

No final da oitava semana os ratos foram anestesiados com tiopental sódico 

i.p. (50 mg/kg) e sacrificados através de punção aórtica e exsanguinação. 

O soro foi separado e congelado a -20ºC para dosagens bioquímicas 

posteriores. Os fêmures foram retirados, fixados em álcool a 70% para 

histomorfometria óssea; as tíbias foram fixadas em formalina tamponada 10% para 

análise da apoptose de osteoblastos e osteócitos e para a análise de expressão gênica; 

a aorta torácica foi fixada em formalina 10% para a análise qualitativa da CV pela 

técnica de coloração von Kossa; e o ventrículo esquerdo (VE) foi separado do 

coração para avaliação do peso, normatizado para 100 g de peso do animal, e 

juntamente com a aorta abdominal foi congelado a -70ºC para a análise do conteúdo 

de Ca do tecido. 

 

3.1.2. Experimento 2: Efeitos do carbonato de cálcio e do carbonato de 

sevelamer no modelo de DOA 

 

Trinta e sete ratos Wistar machos foram submetidos à PTx e à Nx 5/6 de 

forma semelhante aos animais do experimento 1, e divididos em 2 grupos para 

receberem as dietas com os tratamento específicos:  

•Grupo Nx+PTx+Ca (n=17): Dieta rica em P (1,2%), à base de grãos 

(ModifiedLab Diet 5002 w/1,2% P, USA) com 3% de CaCO3; 
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•Grupo Nx+PTx+Sev (n=21): Dieta rica em P (1,2%), à base de grãos 

(ModifiedLab Diet 5002 w/1,2% P, USA) com 3% de carbonato de sevelamer 

(sevelamer); 

Esse experimento também teve duração de 8 semanas e a dieta com os 

quelantes de P foi iniciada imediatamente após as cirurgias.  

O controle da ingestão, do peso, o tempo de gaiola metabólica, a 

administração de tetraciclina e o sacrifício foram idênticos ao do experimento 1. 

As análises bioquímicas, ósseas e de CV, que serão descritas a seguir, foram 

idênticas para os experimentos 1 e 2. 

 

3.2. Análise bioquímica 

 

No soro foram dosados creatinina (Cr) (Ensaio colorimétrico, Labtest, Lagoa 

Santa/MG, Brasil), cálcio iônico (Cai) (Auto Analyser AVL-9140), P (Método 

colorimétrico de reação de ponto final, Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil), PTH (Rat 

Intact PTH ELISA Kit, Immutopics, San Clement, CA, USA), FGF-23 (FGF-23 

ELISA Kit, Kainos Laboratories, INC, Tokyo, Japan), 1,25- dihidroxivitamina D 

(Cromatografia líquida, realizada pelo laboratório Criesp, São Paulo, SP; dosagem 

realizada em “pool” de 3 amostras) e Scl sérica (ELISA assay, EIAab Science Co. 

Ltd., China). 

Nas amostras de urina foram dosados Cr (Ensaio colorimétrico, Labtest, 

Lagoa Santa/MG, Brasil), P (Ensaio colorimétrico de reação de ponto final, Labtest, 

Lagoa Santa, MG, Brasil) e Ca total (Ensaio colorimétrico, Cobas, ROCHE, 

Indianápolis, IN, USA). Também foi dosada a quantidade de proteína total excretada  
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na urina de 24h para estimar a diluição adequada para a avaliação da albuminúria, a 

qual foi determinada pelo método de imunodifusão radial 115. 

 

3.3. Análise óssea 

 

3.3.1. Histomorfometria óssea 

 

Os fêmures foram fixados em álcool a 70% e processados conforme protocolo 

descrito previamente 116. Utilizando-se micrótomo Polycut S (Leika, Alemanha), 

obtivemos cortes de 5 μm e 10 μm de espessura da porção distal dos fêmures. As 

sessões de 5 μm foram coradas com azul de toluidina a 0,1% (pH=6,4), sendo que no 

mínimo 2 cortes não consecutivos foram examinados para cada amostra. 

Os parâmetros estáticos e dinâmicos de formação e reabsorção ósseas foram 

analisados na metáfise distal (aumento 250x), a 195 μm da cartilagem de 

crescimento. Um total de 30 campos foi quantificado, utilizando-se um software 

semiautomático de análise de imagens (Osteomeasure, Osteometrics, Inc., Atlanta, 

GA, EUA). 

Os índices histomorfométricos estáticos incluíram:  

•BV/TV: volume ósseo trabecular, expresso em porcentagem; 

•OTh: espessura osteóide, expressa em μm; 

•ES/BS: superfície de reabsorção óssea, expressa em porcentagem; 

•OS/BS: superfície osteóide, expressa em porcentagem; 

•Obs/BS: número de osteoblastos, expresso em porcentagem; 

•Ocs/BS: numero de osteoclastos, expresso em porcentagem; 
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•Tb.Th: espessura trabecular, expressa em μm;  

•Tb.Sp: separação trabecular, expressa em μm; 

•Tb.N: número de trabéculas, expresso em número por milímetros. 

Os índices histomorfométricos dinâmicos incluíram:  

•MAR: taxa de aposição mineral, determinada a partir da distância entre duas 

marcações de tetraciclina, dividida pelo intervalo de tempo entre as duas 

administrações do medicamento. Expressa em μm/dia;  

•MLT: Intervalo de mineralização. Expresso em dias; 

•MS/BS: percentagem de superfície com duplas marcações de tetraciclina do 

total da superfície trabecular; 

• BFR/BS: taxa de formação óssea. Expressa em μm3/ μm2/d. 

Os índices histomorfométricos foram apresentados segundo a nomenclatura 

recomendada pela American Society of Bone and Mineral Research-ASBMR 117. 

 

3.3.2. Apoptose de osteoblastos e osteócitos 

 

A tíbia esquerda foi utilizada para a detecção de células apoptóticas através 

da técnica de TUNEL (TdT-mediated X-dUTP Nick endlebeling). Para tal 

procedimento, foi utilizado o Apoptag Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection 

Kit.  

Esta técnica consiste na marcação da extremidade 3`OH de oligonucleotídeos 

originados da fragmentação do DNA durante o processo de apoptose celular. Os 

fragmentos de DNA são submetidos à polimerização pela enzima terminal 

transferase, que acrescenta nucleotídeos marcados com uma molécula de 
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digoxigenina. Esta é reconhecida por um anticorpo marcado com a enzima 

peroxidase, que é revelada com diaminobenzidina (DAB) e gera uma coloração 

marrom.  

Para a realização da técnica, o tecido foi inicialmente desparafinizado, 

conforme padronização do Kit, seguido da incubação com proteinase K (20 μg/ml) 

durante 15 minutos, à temperatura ambiente. A seguir, houve bloqueio da peroxidase 

endógena com peróxido de hidrogênio 3% em PBS durante 60 minutos. 

Posteriormente, o excesso do bloqueio foi retirado e acrescentado à solução de 

equilíbrio por aproximadamente um minuto. As lâminas foram incubadas com a 

enzima terminal desoxinucleotídeo transferase (TdT) na diluição de 1:7 em tampão 

do kit. A incubação foi feita em câmara úmida por 60 minutos a 37ºC, ao final dos 

quais as lâminas foram imersas em solução de parada por 10 minutos. Na etapa 

seguinte, as lâminas foram incubadas com o anticorpo anti-digoxigenina conjugado 

com a enzima peroxidase, durante 30 minutos à temperatura ambiente. Foram 

realizadas quatro lavagens das lâminas em PBS e, em seguida, feita a revelação da 

enzima com DAB, acompanhada à luz do microscópio e interrompida por volta de 6 

minutos em tampão. Por fim, as lâminas foram contra coradas com verde de metila a 

0,5%, montadas com gelatina glicerinada. As células positivas neste tipo de reação 

(TUNEL) apresentam cor marrom/acastanhado e correspondem às células em 

apoptose. 

Para avaliar o percentual de apoptose presente em osteoblastos e osteócitos, 

da cortical e das traves ósseas, bem como em células da medula óssea, foi utilizado o 

método de contagem de pontos 118. De cada tipo celular foram analisados 60 campos 

microscópicos consecutivos, em aumento final de 1.000x, com ocular articulada de  
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1440 pontos, obtendo-se um valor final expresso em porcentagem de células 

apoptóticas. 

 

3.3.3. Expressão Gênica  

 

A tíbia direita de cada rato foi utilizada para realizar a expressão gênica de 

SOST, Dkk-1, TGF-β1, OPG, RANK-L e RANK através da técnica de TaqMan Low 

Density Array (TLDA). Os tecidos moles foram removidos e congelados em Trizol 

(Sigma, St. Louis, MO, EUA). As epífises foram removidas, as medulas ósseas 

também removidas através de centrifugação, e os ossos foram colocados em Trizol 

(Sigma, St. Louis, MO, EUA). O RNA foi extraído utilizando-se o clorofórmio e 

método de precipitação com isopropanol. O RNA extraído foi tratado com DNAse 

purificada em uma coluna Qiagen (Valencia, CA, EUA) e depois lavado em água 

livre de RNAse. Em seguida, reação de transcriptase foi realizada. O cDNA gerado 

foi utilizado em ensaio “single TaqMan” ou em ensaio “TaqMan low density” 

(Applied Biosystems, Carlsbad, CA, EUA) contendo os genes de interesse e 

realizadas de acordo com o protocolo do fabricante. A diferença na expressão foi 

calculada usando o gene 18S como gene controle. 
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3.4. Calcificação vascular 

 

3.4.1. Histologia 

 

A aorta torácica foi fixada em formol a 10% e posteriormente embebida em 

parafina. Secções de 4 µm foram obtidas e coradas com a técnica de von Kossa para 

análise qualitativa de CV, realizada por patologista sem conhecimento dos grupos. 

 

3.4.2. Conteúdo de cálcio 

 

A aorta abdominal e o VE foram armazenados em eppendorfs e mantidos em 

freezer (-70º C). Para a determinação do conteúdo de cálcio, a aorta e o VE foram 

desidratados em estufa a 60ºC por 24h. Posteriormente os tecidos foram triturados, 

pesados e solubilizados em HCl 0,6N (40 L HCl/g de tecido) por 48h. A solução 

resultante foi centrifugada a 2000 rpm por 10 minutos, em centrífuga refrigerada, 

obtendo-se o sobrenadante para a dosagem da concentração de Ca (Calcium [Dry] 

Reagent Set – Pointe Scientific, Inc, Canton, MI, USA). A leitura foi realizada em 

espectofotômetro, em luz visível com comprimento de onda de 570 nm. O resultado 

foi expresso em μmol/g. 

 

3.5. Análise Estatística 

 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão, exceto aqueles com 

distribuição não-Gaussiana, que estão apresentados como mediana (percentil 25-75). 
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No experimento 1, para verificar a eficácia do modelo experimental, foi realizada a 

análise do grupo Nx+PTx com o grupo sham, através do t-test de Student`s ou teste 

de Mann Whitney para dados paramétricos e não paramétricos respectivamente. No 

experimento 2, para verificar o efeito dos quelantes de P no modelo experimental 

estabelecido, foi feita a análise entre os grupos Nx+PTx, Nx+PTx+Ca e 

Nx+PTx+Sev. A comparação entre os grupos foi feita através do teste de Anova com 

pós-teste de Newman Keuls para as variáveis com distribuição normal e teste de 

Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunns para as variáveis com distribuição não-

Gaussiana. Também foi realizado teste de regressão linear (Spearman) para avaliar 

correlação entre duas variáveis tanto na análise do experimento 1 quanto na do 

experimento 2. Valor de p<0,05 foi considerado significativo. Foi utilizado o 

software Prism versão 4 (GraphPad Software, San Diego, EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Experimento 1: Modelo Experimental de DOA 

 

4.1.1. Dados gerais 

 

Foram estudados 33 animais: 10 no grupo Sham e 23 no grupo Nx+PTx. A 

mortalidade geral foi de 42,4% e ocorreu no grupo Nx+PTx. Os resultados estão 

expressos na Tabela 1. 

O peso inicial não foi diferente entre os dois grupos. Apesar do protocolo de 

pair-feeding, os animais Nx+PTx apresentaram peso e ingestão diária menor que os 

animais do grupo sham ao final do estudo.  

Os animais Nx+PTx também apresentaram níveis pressóricos e peso do VE 

corrigido para o peso corpóreo (peso VE/100g) significativamente mais elevados que 

os do grupo sham.  

 

Tabela 1 – Dados gerais 

 Sham  
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9) 

Peso inicial (g) 253,3 ± 33,1 272,6 ± 29,3 
Peso final (g) 376 (371-384) a 317 (284-338) 
Ingestão (g/dia) 19,1 ± 0,9 a 17,4 ± 0,8 
PAC (mmHg) 114,3 ± 6,3 a 136,5 ± 9,7 
Peso VE/100g  0,17 (0,17-0,19) a 0,25 (0,21-0,26) 

  PAC: Pressão arterial caudal. a: p < 0,05 vs. Nx+PTx 
 



RESULTADOS - 42 
 

4.1.2. Bioquímica 

 

Os animais Nx+PTx apresentaram níveis significativamente maiores de Cr, P, 

albuminúria e fração de excreção de fósforo (FeP), bem como menores valores de 

clearance de creatinina (ClCr), Cai e FGF-23 que os animais do grupo sham. Não 

houve diferenças significativas na calciúria, na 1,25OH2D, no PTH e na Scl sérica 

entre os grupos (Tabela2). 

 

Tabela 2 –Bioquímica 

 Sham 
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9) 

Cr (mg/dl) 0,7 (0,5-0,7) a 1,3 (1,1-1,5) 
ClCr (ml/min) 2,5 ± 0,7 a 0,8 ± 0,2 
Albuminúria (mg/24h) 0,4 (0,3-3,2) a 61,1 (11,0-103,8) 
P (mg/dl) 5,3 (5,1-6,0) a 12,6 (9,9-13,3) 
FeP (%) 7,6 (3,7-10,2) a 42,4 (32,1-54,3) 
Cai (mmol/L) 1,2 (1,1-1,2) a 0,5 (0,4-0,6) 
Calciúria (mg/24h) 1,4 (0,6-5,6) 1,5 (1,1-2,2) 
FGF-23 (pg/ml) 286 ± 92,2 a 138 ± 11,7 
1,25 OH2D (pg/ml) 16,1 ± 9,0 23,3 ± 17,0 
PTH (pg/ml) 166,7 ± 145,5 90,5 ± 118,3 
Scl sérica(ng/ml) 0,75 (0,16-2,78) 0,97 (0,48-1,91) 
Cr: creatinina; ClCr: clearance de creatinina; P: fósforo; FeP: fração de 
excreção de fósforo; Cai: Cálcio iônico; FGF-23: fator de crescimento de 
fibroblastos 23;PTH: Paratormônio; 1,25OH2D: calcitriol; Scl: esclerostina. a: 
p < 0,05 vs. Nx+PTx. 
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4.1.3. Análise óssea 

 

4.1.3.1. Histomorfometria Óssea 

 

Os parâmetros histomorfométricos estão descritos conforme sugerido pelo 

KDIGO, divididos em Turnover, Mineralizacão e Volume (TMV) 8. 

 

4.1.3.1.1. Turnover 

 

Todos os animais Nx+PTx evoluíram com baixo turnover ósseo (BFR) em 

relação aos animais sham (Tabela 3) 

Os animais Nx+PTx também apresentaram diminuição da superfície 

osteoblástica, da superfície osteoclástica e da superfície de reabsorção, bem como 

diminuição da superfície e do volume osteóide, comparados aos animais do grupo 

sham. Não foi observada fibrose da medula óssea. Esses achados confirmam o status 

de baixo turnover ósseo (Tabela 3, Figuras 1 e 2). 
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Tabela 3 –Histomorfometria óssea - Turnover 

 sham 
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9) 

BFR/BS (μ3/μ2/dia) 0,054 ± 0,041 a 0,015 ± 0,0081 
Ob.S/BS (%) 7,07 (4,0-16,75) a 2,21 (1,18-2,26) 
Oc.S/BS (%) 2,92 (1,97-5,11) a 0,91 (0,40-1,07) 
ES/BS (%) 14,70 ± 5,35 a 5,10 ± 2,38 
OV/BV (%) 0,54 ± 0,47 a 0,14 ± 0,09 
OS/BS (%) 8,15 (3,71-25,57) a 2,45 (1,64-2,74) 
O.Th (μ) 1,30 ± 0,45 1,44 ± 0,36 
Fb.V (%) 0  0  
BFR/BS: taxa de formação óssea; Ob.S/BS: superfície osteoblástica; Oc.S/BS: superfície  
osteoclástica; ES/BS: superfície de reabsorção; OV/BV: volume osteóide; OS/BS: 
superfície osteóide; O.Th: espessura osteóide; Fb.V/TV: fibrose.a: p <0,05 vs. 
Nx+PTx 
 

 

 

 

 
Figura 1 -  Corte histológico de tecido ósseo 

(fêmur) de rato do grupo sham. 
Coloração - Azul de Toluidina 
(40X) 
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Figura 2 -  Corte histológico de tecido ósseo 

(fêmur) de rato do grupo Nx+PTx. 
Coloração - Azul de Toluidina 
(40X) 

 

 

4.1.3.1.2. Mineralização 

 

Os animais Nx+PTx apresentaram superfície de mineralização e taxa de 

aposição mineral diminuídas; porém, sem diferença no tempo de mineralização, em 

relação aos animais do grupo sham (Tabela 4). 

 

Tabela 4 –Histomorfometria óssea - Mineralização 

 sham 
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9) 

MS/BS (%) 5,33 ± 3,11 a 2,08 ± 0,75 
MAR (μ/dia) 1,00 ± 0,30 a 0,74 ± 0,26 
MLT (dia) 3,00 (1,54-3,93) 1,93 (1,44-5,55) 
MS/BS: superfície de mineralização; MAR: taxa de aposição mineral; MLT: intervalo  
de mineralização. a: p <0,05 vs. Nx+PTx. 
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4.1.3.1.3. Volume  

 

Não houve diferença no volume ósseo, na espessura trabecular, na separação 

trabecular e no número de trabéculas entre os animais Nx+PTx e sham (Tabela 5).  

 

Tabela 5 –Histomorfometria óssea - Volume 

 sham 
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9) 

BV/TV (%) 24,2 ± 5,01 26,81 ± 5,53 
Tb.Th (μ/m) 58,71 ± 8,66 57,20 ± 9,12 
Tb.Sp (μ/m) 190,40 ± 46,02 161,60 ± 38,95 
Tb.N (N/mm) 4,13 ± 0,73 4,70 ± 0,85 
BV/TV: volume trabecular; Tb.Th: espessura trabecular; Tb.Sp: separação trabecular;  
Tb.N: número de trabéculas. 
 

 

4.1.3.2. Apoptose de osteoblastos e osteócitos 

 

Apesar do baixo turnover, não houve diferença na taxa de células apoptóticas 

de osteoblastos e osteócitos entre os animais Nx+PTx e sham (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Taxa de apoptose de osteoblastos e osteócitos 

 Sham 
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9)

Osteoblastos (%) 1,20 (0,95-1,80) 1,30 (0,90-1,50) 
Osteócitos (%) 0,55 (0,35-1,00) 0,40 (0,30-0,50) 
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4.1.3.3. Expressão gênica  

 

Os animais Nx+PTx apresentaram maior expressão gênica de SOST que o 

grupo sham (Figura 3). Não houve diferença na expressão de Dkk-1 (Figura 4), bem 

como na de TGF-β1 (Figura 5), OPG (Figura 6), RANKL (Figura 7), RANK (Figura 

8) e taxa RANKL/OPG (Figura 9) entre os dois grupos. 
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Figura 3 – Expressão gênica de SOST 
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Figura 4 – Expressão gênica de Dkk-1 
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Figura 5 - Expressão gênica de TGF-β1 

 

  

 

Figura 6 - Expressão gênica de OPG 

 

  

 

Figura 7 - Expressão gênica de RANKL 
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Figura 8 - Expressão gênica de RANK 
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Figura 9 - Expressão gênica de RANKL/OPG 

 

 

4.1.4. Calcificação vascular  

 

4.1.4.1. Histologia  

 

A análise qualitativa da CV analisada com a coloração de von Kossa não 

mostrou calcificação de aorta torácica e de VE nos animais Nx+PTx comparados aos 

animais do grupo sham (Figuras 10 e 11).  



RESULTADOS - 50 
 

 

 
Figura 10 -  Secção de aorta torácica (à esquerda) e ventrículo esquerdo (à 

direita) de animal do grupo sham. Coloração von Kossa. Aorta  
(100X) e ventrículo esquerdo (200X). 

 
 

 
Figura 11 - Secção de aorta torácica (à esquerda) e ventrículo esquerdo (à direita) 

de animal do grupo Nx+PTx. Coloração von Kossa. Aorta (100X) e 
ventrículo esquerdo (200X). 

 
 

4.1.4.2. Conteúdo de cálcio 

 

Na análise do conteúdo de Ca da aorta abdominal e do VE não houve 

diferença estatística entre os grupos (Tabelas 7 e 8). 

 

Tabela 7- Conteúdo de cálcio da aorta abdominal 

 sham 
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9) 

Conteúdo de cálcio (μmol/g) 11,61 (7,1-12,9) 8,6 (6,2-13,8) 
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Tabela 8 – Conteúdo de cálcio do ventrículo esquerdo 

 sham 
(n=10) 

Nx+PTx 
(n=9) 

Conteúdo de cálcio (μmol/g) 26,3 (7,6-258,0) a 6,9 (5,4-8,1) 
a: p <0,05 vs. Nx+PTx 
 

 

4.2. Experimento 2: Efeitos do carbonato de cálcio e do carbonato de sevelamer 

no modelo de DOA 

 

Para avaliar os efeitos dos quelantes de P, foi realizada comparação entre os 

animais Nx+PTx não tratados com quelantes, do experimento 1, com os animais 

Nx+PTx+Ca e Nx+PTx+ Sev do experimento 2. 

 

4.2.1. Dados gerais 
 

Foram estudados 60 animais: 23 no grupo Nx+PTx, 17 no grupo Nx+PTx+Ca 

e 20 no grupo Nx+PTx+Sev. A mortalidade geral foi de 37%: 48% no grupo 

Nx+PTx, 18% no grupo Nx+PTx+Ca e 40% no grupo Nx+PTx+Sev. Os resultados 

estão expressos na Tabela 9. 

O peso inicial e o peso ao final do estudo não diferiram entre os grupos. 

Porém, apesar do protocolo de pair-feeding, os animais Nx+PTx apresentaram 

ingestão diária menor que os animais tratados com quelantes de P. 
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Não houve diferença nos níveis pressóricos e no peso do VE corrigido para o 

peso corpóreo (peso VE/100g) entre os grupos.  

 

Tabela 9 – Dados Gerais 

 Nx+PTx 
(n=9) 

Nx+PTx+Ca 
(n=12) 

Nx+PTx+Sev
(n=9) 

Peso inicial (g) 279 (245-298,) 280 (221-291) 242 (210-296)
Peso final (g) 312,8 ± 32,2 320,8 ± 19,3 306,1 ± 29,5 
Ingestão (g/dia) 17,4 ± 0,8 b,c 18,8 ± 0,7 18,7 ± 0,7 
PAC (mmHg) 136,5 ± 9,6 135,8 ± 7,4 133,6 ± 6,9 
Peso VE/100g  0,24 ± 0,03 0,23 ± 0,08 0,22 ± 0,04 
PAC: Pressão arterial caudal; b: p < 0,05 vs. Nx+PTx+Ca; c: Nx+PTx+Sev 

 

 

4.2.2. Bioquímica 

 

A terapia com quelantes de P não alterou a função renal, como demonstrado 

por valores similares de Cr, ClCr e albuminúria. Os animais do grupo Nx+PTx+Ca 

apresentaram níveis de Cai maiores que os animais do grupo Nx+PTx+Sev. Ambos 

os grupos tratados com quelantes apresentaram maior calciúria que o grupo Nx+PTx 

não tratado e a calciúria do animais tratados com CaCO3 foi maior que a calciúria 

dos animais tratados com sevelamer. 

Não houve diferença no P sérico entre os grupos; entretanto, os animais 

tratados com quelantes apresentaram menor FeP que os animais não tratados. Além 

disso, os animais tratados com CaCO3 apresentaram menor FeP quando comparados 

aos animais tratados com sevelamer. Os valores de FGF-23, 1,25OH2D, PTH e Scl 

sérica não diferiram entre os grupos (Tabela 10). 
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Tabela 10– Bioquímica 

 Nx+PTx
(n=9)

Nx+PTx+Ca 
(n=12)

Nx+PTx+Sev
(n=9) 

Cr (mg/dl) 1,3 (1,1-1,5) 1,3 (0,8-4,5) 1,3 (0,8-1,7) 
ClCr (ml/min) 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,5 1,0 ± 0,4 
Albuminúria (mg/24h) 61 (11-104) 47 (5-254) 96 (2-153) 
P (mg/dl) 11,7 ± 1,9 10,6 ± 2,4 12,2 ± 2,3 
FeP (%) 44,1 ± 14,4 4,3 ± 7,6 a,c 21,4 ± 8,9 a 
Cai (mmol/L) 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 c 0,4 ± 0,1 
Calciúria (mg/24h) 1,5 (1,1-2,2) 8,9 (5,8-12,1) a,c 5,6 (3,5-6,7) a 
FGF-23 (pg/ml) 102 (36-250) 229 (129-378) 124 (48-259) 
1,25 OH2D (pg/ml) 23,3 ± 16,9 32,4 ± 13,6 22,9 ± 8,9 
PTH (pg/ml) 16 (5-224) 21 (7-127) 12 (4-103) 
Scl sérica (ng/ml) 1,42 ± 1,0 0,92 ± 0,53 0,68 ± 0,53 
Cr: creatinina; ClCr: clearance de creatinina; P: fósforo; FeP: fração de excreção de fósforo; Cai: 
Cálcio iônico; FGF-23: fator de crescimento de fibroblastos 23; PTH: Paratormônio.1,25OH2D: 
calcitriol; Scl: esclerostina. a: p <0,05 vs. Nx+PTx; b: p < 0,05 vs. Nx+PTx+Ca; c: p <0,05 vs. 
Nx+PTx+Sev. 
 

 

4.2.3. Análise óssea 

 

4.2.3.1. Histomorfometria óssea 

 

Os parâmetros histomorfométricos também estão descritos conforme sugerido 

pelo KDIGO, divididos em Turnover, Mineralizacão e Volume (TMV) 8. 

 

4.2.3.1.1. Turnover 

 

Todos os ratos Nx+PTx tratados e não tratados com quelantes de P 

apresentaram baixo turnover ósseo (BFR), sem diferença entre os grupos. Também  
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não houve diferença na superfície osteoblástica, na superfície osteoclástica, no 

volume, na superfície e na espessura osteóide entre os grupos (Tabela 11, Figuras 

12, 13 e 14). Entretanto, os animais tratados com CaCO3 apresentaram maior 

superfície de reabsorção comparada ao grupo Nx+PTx. Não houve diferença entre os 

grupos Nx+PTx+Sev e Nx+PTx em relação à superfície osteoclástica e de 

reabsorção (Tabela 11). 

 

Tabela 11–Histomorfometria óssea - Turnover 

 Nx+PTx 
(n=9)

Nx+PTx+Ca
(n=12)

Nx+PTX+Sev 
(n=9) 

BFR/BS (μ3/μ2/dia) 0,015 ± 0,0081 0,012 ± 0,006 0,014 ± 0,014 
Ob.S/BS (%) 2,21 (1,18-2,26) 1,85 (0,98-3,97) 1,25 (0,83-2,53) 
Oc.S/BS (%) 0,84 ± 0,50 1,89 ± 1,14 0,96 ± 0,40 
ES/BS (%) 4,10 (3,32-7,54) 8,21 (5,10-11,53) a 5,25 (4,35-6,87) 
OV/BV (%) 0,13 (0,07-0,19) 0,06 (0,03-0,26) 0,08 (0,03-0,12) 
OS/BS (%) 2,45 (1,64-2,74) 1,87 (1,16-4,81) 1,71 (0,95-3,17) 
O.Th (μ) 1,44 ± 0,36 1,12 ± 0,47 1,53 ± 0,53 
Fb.V (%) 0 0 0 
BFR/BS: taxa de formação óssea; Ob.S/BS: superfície osteoblástica; Oc.S/BS: superfície 
osteoclástica; ES/BS: superfície de reabsorção; OV/BV: volume osteóide; OS/BS: superfície osteóide; 
O.Th: espessura osteóide; Fb.V/TV: fibrose. a: p <0,05 vs. Nx+PTx. 
 

 
Figura 12 -  Corte histológico de tecido 

ósseo (fêmur) de rato do 
grupo Nx+PTx. Coloração - 
Azul de Toluidina (40X) 
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Figura 13 -  Corte histológico de tecido 

ósseo (fêmur) de rato do 
grupo Nx+PTx+Ca. 
Coloração - Azul de 
Toluidina.(40X) 

 

 
Figura 14 - Corte histológico de tecido 

ósseo (fêmur) de rato do 
grupo Nx+PTx+Sev. 
Coloração - Azul de 
Toluidina.(40X) 

 

 

4.2.3.1.2. Mineralização 

 

Não houve diferença na superfície de mineralização, na taxa de aposição 

mineral e no intervalo de mineralização entre os animais Nx+PTx tratados e não 

tratados com quelantes de P (Tabela 12).  
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Tabela 12 –Histomorfometria óssea - Mineralização 

 Nx+PTx 
(n=9)

Nx+PTx+Ca 
(n=12) 

Nx+PTx+Sev 
(n=9) 

MS/BS (%) 2,08 ± 0,75 2,08 ± 0,92 1,64 ± 1,26 
MAR (μ/dia) 0,74 ± 0,26 0,68 ± 0,26 0,72 ± 0,26 
MLT (dia) 1,93 (1,44-5,55) 2,19 (1,51-5,06) 2,20 (1,65-4,80) 
MS/BS: superfície de mineralização; MAR: taxa de aposição mineral; MLT: intervalo de 
mineralização. 
 

 

4.2.3.1.3. Volume 

 

Não houve diferença no volume ósseo, na espessura trabecular, na separação 

trabecular e no número de trabéculas entre os animais Nx+PTx tratados e não 

tratados com quelantes de P (Tabela 13).  

Houve correlação inversa entre a Scl sérica e a espessura trabecular (Tb.Th) 

(Figura 15).  

 

Tabela 13 –Histomorfometria óssea - Volume 

 Nx+PTx 
(n=9)

Nx+PTx+Ca 
(n=12) 

Nx+PTx+Sev 
(n=9) 

BV/TV (%) 26,81 ± 5,53 30,25 ± 5,76 33,60 ± 7,13 
Tb.Th (μ/m) 57,20 ± 9,12 59,00 ± 7,65 65,22 ± 8,82 
Tb.Sp (μ/m) 161,60 ± 38,95 140,10 ± 33,44 137,40 ± 50,25 
Tb.N (N/mm) 4,70 ± 0,85 5,14 ± 0,80 5,23 ± 1,28 
BV/TV: volume trabecular; Tb.Th: espessura trabecular; Tb.Sp: separação trabecular; Tb.N: número 
de trabéculas. 
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Figura 15 – Correlação entre esclerostina (Scl) sérica e 
espessura trabecular (Tb.Th) 

 

 

4.2.3.2. Apoptose de osteoblastos e osteócitos 

 

Não houve diferença na taxa de apoptose de osteoblastos entre os três grupos. 

Entretanto, os animais Nx+PTx+Sev apresentaram menor taxa de apoptose de 

osteócitos que os animais Nx+PTx (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Taxa de apoptose de osteoblastos e osteócitos 

 Nx+PTx 
(n=9)

Nx+PTx+Ca 
(n=12) 

Nx+PTx+Sev 
(n=9) 

Osteoblastos (%) 1,30 (0,90-1,50) 0,65 (0,60-1,15) 0,70 (0,50-1,40) 
Osteócitos (%) 0,40 (0,30-0,50) 0,30 (0,20-0,45) 0,20 (0,15-0,30)a 
a: p <0,05 vs. Nx+PTx 
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4.2.3.3. Expressão gênica  

 

Os animais Nx+PTx+Sev apresentaram menor expressão gênica de SOST que 

os grupos Nx+PTx e Nx+PTx+Ca (Figura 16). Entretanto, todos os animais Nx+PTx 

tratados com quelantes de P mostraram menor expressão gênica de Dkk-1 (Figura 

17) e de TGF-β1 (Figura 18) que os animais Nx+PTx não tratados com quelantes. Os 

animais tratados com sevelamer apresentaram menor expressão gênica de OPG 

(Figura 19) e de RANKL (Figura 20), que os animais Nx+PTx. Não houve diferença 

na expressão gênica de RANK (Figura 21) e na taxa RANKL/OPG (Figura 22) entre 

os grupos.  
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Figura 16 –  Expressão gênica de SOST nos 

animais Nx+PTx tratados e não 
tratados com quelantes de fósforo 
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a=p<0,05 vs. Nx+PTx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 –  Expressão gênica de Dkk-1 nos 
animais Nx+PTx tratados e não 
tratados com quelantes de fósforo 

 

 

 

 

Figura 18 –  Expressão gênica de TGF-β1 nos 
animais Nx+PTx tratados e não 
tratados com quelantes de fósforo 
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Figura 19 –  Expressão gênica de OPG nos 
animais Nx+PTx tratados e não 
tratados com quelantes de fósforo 
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Figura 20 –  Expressão gênica de RANKL nos 
animais Nx+PTx tratados e não 
tratados com quelantes de fósforo 
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Figura 21 – Expressão gênica de RANK nos 
animais Nx+PTx tratados e não 
tratados com quelantes de fósforo 
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Figura 22 – Expressão gênica de RANKL/OPG 
nos animais Nx+PTx tratados e 
não tratados com quelantes de 
fósforo 
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4.2.4. Calcificação vascular 

 

4.2.4.1. Histologia  

 

A análise qualitativa da CV analisada com a coloração de von Kossa não 

mostrou calcificação de aorta torácica e de VE nos animais Nx+PTx tratados com 

quelantes de P comparados aos animais do grupo Nx+PTX não tratados com 

quelantes de P (Figuras 23, 24 e 25).  

 

 
Figura 23 - Secção de aorta torácica (à esquerda) e ventrículo esquerdo (à 

direita) de animal do grupo Nx+PTx. Coloração von Kossa. Aorta 
(100X) e ventrículo esquerdo (200X) 

 

 
Figura 24 -  Secção de aorta torácica (à esquerda) e ventrículo esquerdo (à 

direita) de animal do grupo Nx+PTx+Ca. Coloração von Kossa. 
Aorta (100X) e ventrículo esquerdo (200X) 
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Figura 25 -  Secção de aorta torácica (à esquerda) e ventrículo esquerdo (à 

direita) de animal do grupo Nx+PTx+Sev. Coloração von Kossa. - 
Aorta  (100X) e ventrículo esquerdo (200X). 

 
 

4.2.4.1. Conteúdo de cálcio 

 

Na análise do conteúdo de Ca da aorta abdominal não houve diferença 

estatística entre os grupos (Tabela 15). Entretanto, um animal tratado com CaCO3 

apresentou conteúdo de Ca bastante elevado na aorta abdominal (82.7 µmol/g) e foi 

considerado calcificado. O conteúdo de cálcio de VE foi maior no grupo 

Nx+PTx+Ca que nos outros grupos. A terapia com sevelamer reduziu o conteúdo de 

Ca de VE, comparado aos grupos Nx+PTx+Ca e Nx+PTx (Tabela 16). 

 

Tabela 15–Conteúdo de cálcio da aorta abdominal 
 Nx+PTx 

(n=9)
Nx+PTx+Ca 

(n=12) 
Nx+PTx+Sev 

(n=9)
Conteúdo de cálcio (μmol/g) 8,6 (6,2-13,8) 10,6 (8,3-13,8) 10,8 (7,0-11,6) 
 

 

Tabela 16–Conteúdo de cálcio de VE 
 Nx+PTx 

(n=9)
Nx+PTx+Ca 

(n=12) 
Nx+PTx+Sev 

(n=9)
Conteúdo de cálcio (μmol/g) 6,9 (5,4-8,1) 10,9 (10,2-14,7)a,c 1,1 (1,4-2,3)a,b 
a: p <0,05 vs. Nx+PTx; b: p <0,05 vs. Nx+PTx+Ca; c: p <0,05 vs. Nx+PTx+Sev. 



DISCUSSÃO - 64 
 

5. DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo procuramos estabelecer um modelo de DOA em condições de 

insuficiência renal e avaliar o efeito do CaCO3 e do carbonato de sevelamer no 

modelo estabelecido. Em animais, a Nx sabidamente induz o aumento da secreção de 

PTH. Dessa forma, para estabelecer um modelo animal de insuficiência renal, sem os 

efeitos do HPS, combinamos Nx com PTx sem suplementação de PTH e com dieta 

rica em P. A dieta rica em P foi escolhida pelo fato de que o P em elevadas 

concentrações oferece ambiente tóxico para o organismo e simula o encontrado em 

muitos pacientes portadores de DRC em diálise. 

Outros autores já realizaram Nx com PTx, porém com a administração de 

PTH em bomba de infusão. Em dois estudos realizados com essa combinação de 

procedimentos e infusão contínua de PTH 1-34 em bomba, não houve relato sobre a 

histomorfometria óssea 119,120. Em outro estudo, os animais receberam, além da 

infusão de PTH 1-34 (100 ng/Kg/ h), infusão também de calcitriol (5 pmol/kg/h) e à 

histomorfometria, apresentaram osteomalácia 121. Em nosso laboratório, Neves et al. 

122,123,realizaram estudos com ratos Wistar submetidos à Nx e à PTx com infusão de 

PTH em dose fisiológica (0,022 µg/100g/h) e suprafisiológica (0,11 µg/100g/h) com 

dietas em concentrações diferentes de P. No primeiro estudo, os animais que 

receberam dieta rica em P (1,2%) e dose fisiológica de PTH apresentaram 

diminuição do volume ósseo, do número de trabéculas e maior separação trabecular 

comparado aos animais que receberam dieta com 0,2% de P. A lesão foi semelhante 

à osteoporose; entretanto, outras características de DOA não foram encontradas 122. 
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No segundo estudo, foi observado que todos os animais que receberam PTH em 

concentração elevada, independente da concentração do P da dieta apresentaram 

hiperparatireoidismo à histomorfometria 123. Batista et al. 124.também demonstraram 

diminuição do volume ósseo em animais Nx 5/6+PTx submetidos à dieta rica em P 

(1,2%) e infusão fisiológica de PTH. Além disso, mostraram que a infusão 

suprafisiológica de PTH atenuava a osteopenia induzida pela sobrecarga de P, 

sugerindo que para um turnover ósseo normal em uma situação de uremia, controle 

do P dietético e ajuste do PTH são necessários 124.  

Entretanto, existem poucos modelos experimentais para o estudo da DOA. 

Iwasaki-Ishizuka et al. 114 também desenvolveram um modelo com Nx e PTx. Assim, 

ratos Sprague-Dawley foram submetidos à tireoparatireoidectomia (TPTx) e à Nx 

subtotal em vários graus, com a infusão subcutânea contínua de doses fisiológicas de 

PTH 1-34 em bomba e de L-tiroxina três vezes por semana 114. Os animais receberam 

dieta com 1% de P e 2% de Ca 114. Esses autores observaram que os animais 

TPTx+5/6Nx apresentaram ao final de 6 semanas, grau de insuficiência renal 

semelhante aos animais Nx+PTx do nosso estudo, com valores de Cr de 1,3 mg/dl. 

De forma semelhante aos nossos animais Nx+PTx, os animais TPTx+5/6Nx 

apresentaram diminuição da superfície osteoblástica, da superfície osteóide, da 

superfície osteoclástica e de reabsorção e da superfície de mineralização, além de 

redução da taxa de formação óssea, quando comparado aos animais controle 

TPTx114. Entretanto, os autores não descreveram se houve alteração no volume ósseo 

desses animais.  

Lund et al. 83 estudaram camundongos submetidos à injúria renal através de 

ablação por eletrocautério de quase todo o córtex renal direito, seguida de Nx 
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esquerda, em um segundo tempo cirúrgico. Posteriormente, os animais foram 

submetidos à dieta pobre em P (0,2%), para evitar elevação do PTH, e à 

administração subcutânea de calcitriol três vezes na semana, para evitar 

osteomalácia83. Os autores observaram que esses animais apresentaram DRC leve a 

moderada vista por níveis de uréia sérica duas vezes acima do valor normal 83. Não 

houve medida da Cr sérica. O grau de DRC encontrado por eles se justifica pelo fato 

de que na ablação renal, não há desenvolvimento de nefrite túbulo-intersticial, 

achado comumente observado na Nx 5/6, que leva à DRC progressiva 83. Os animais 

apresentaram DOA vista por diminuição do número de osteoblastos, da superfície 

osteoblástica, da taxa de formação óssea e da superfície de mineralização comparado 

aos animais sham 83. 

Já Davies et al. 82 desenvolveram originariamente um modelo para estudar CV 

complicada por DRC. Assim, camundongos deficientes para o receptor de LDL, 

submetidos à dieta rica em gordura/colesterol também foram submetidos à ablação 

de quase todo o córtex renal direito, seguido de Nx esquerda em tempos cirúrgicos 

distintos 82. Esses animais apresentaram síndrome metabólica (diabetes, hipertensão e 

obesidade) e apesar da hiperfosfatemia e dos níveis elevados de PTH, apresentaram 

surpreendentemente baixo turnover ósseo, demonstrado por diminuição do número 

de osteoblastos, da superfície osteoblástica, da taxa de formação óssea e da superfície 

de mineralização comparado aos animais sham 82. Entretanto, os animais DRC 

também apresentaram pequeno aumento do volume osteóide comparado ao sham, 

provavelmente devido ao PTH elevado, mas não houve progressão para 

osteomalácia82.  
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De uma forma geral, as vantagens do nosso modelo consistem na não 

utilização de animais geneticamente modificados e na ausência de terapia hormonal 

de substituição por bomba, o que torna o manejo dos animais mais simples.  

Nosso modelo de DRC e DOA esteve associado ao hipoparatireoidismo. 

Além disso, a redução dos níveis de PTH no nosso modelo é análoga à dos pacientes 

portadores de DRC que apresentam DOA por supressão do PTH. A taxa de 

mortalidade geral foi de 42,4%, considerada elevada e observada durante as 

primeiras quatro semanas do estudo, provavelmente relacionada à hipocalcemia. 

Nossos animais submetidos à Nx e à PTx sem suplementação de PTH e 

alimentados com dieta rica em P (1,2%) apresentaram DRC moderada confirmada 

pela elevação da Cr e da albuminúria e pela diminuição do ClCr nos animais 

Nx+PTx comparado aos animais sham. A PTx também foi efetiva, confirmada pelos 

menores valores de Cai no grupo Nx+PTx que no grupo sham. Apesar do pair-

feeding, o peso dos animais Nx+PTx ao final do estudo foi inferior ao dos animais 

sham, devido a ingestão diária também ter sido menor, provavelmente relacionada à 

severidade da hipocalcemia nas primeiras 4 semanas do experimento.  

Os animais Nx+PTx ainda apresentaram valores de P sérico elevados com 

correspondente aumento da FeP, quando comparados aos animais sham, refletindo 

provavelmente a sobrecarga de P da dieta. A maior FeP nos animais Nx+PTx, apesar 

dos níveis reduzidos de PTH e FGF-23 sugere que o aumento da FeP ocorra por 

outros mecanismos independentes desses hormônios numa situação onde haja 

sobrecarga dietética de P, hipocalcemia secundária à paratireoidectomia e DOA. 

Entretanto, não se sabe se isso realmente ocorre e quais os mecanismos envolvidos. 
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Os valores diminuídos de FGF-23, apesar da hiperfosfatemia encontrada nos 

animais Nx+PTx possivelmente estão relacionados à deficiência de PTH e à 

hipocalcemia. López et al. 125 mostraram em animais paratireoidectomizados com 

função renal normal, que na ausência do PTH a hiperfosfatemia não é suficiente para 

aumentar os níveis séricos de FGF-23. Esses animais, pelo contrário, apresentavam 

níveis reduzidos de FGF-23, possivelmente devido à ação direta do baixo PTH sobre 

o número e à atividade das células ósseas produtoras de FGF-23 ou indiretamente 

pelos níveis reduzidos de calcitriol, que se segue à redução do PTH, que também é 

capaz de inibir o FGF-23 125. A PTx em ratos com insuficiência renal 126 e em 

pacientes com DRC em diálise 127 também leva à diminuição do FGF-23 126,127. 

Entretanto, pacientes com hipoparatireoidismo e função renal normal costumam 

apresentar hiperfosfatemia e elevação dos níveis de FGF-23 e vale ressaltar que 

muitos desses pacientes estão em uso de calcitriol, que também contribui para a 

elevação deste hormônio 128. Sobre os efeitos da hipocalcemia no FGF-23, estudo 

com ratos com função renal normal, submetidos à dieta pobre em Ca e vitamina D 

mostrou que a hipocalcemia esteve associada à redução do FGF-23 apesar da 

elevação do PTH e do calcitriol 129. A dieta rica em P nesses animais foi capaz de 

aumentar o FGF-23, exceto nos animais com hipocalcemia que também 

apresentavam PTH elevado 129. Quando realizada a PTx, a dieta rica em Ca 

aumentou o Ca sérico e o FGF-23 e diminuiu o calcitriol, sem alterar o P sérico 129. O 

Ca sérico também tem sido associado de forma independente ao FGF-23, em 

pacientes em diálise, transplantados renais 130 e em pacientes com 

hiperparatireoidismo primário 131. Além disso, não observamos diferença na calciúria 

entre os animais Nx+PTx e sham. Uma das ações do PTH para restaurar a 
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hipocalcemia é promover o aumento da reabsorção tubular proximal de Ca levando à 

diminuição da calciúria 132. Logo, em situações de deficiência de PTH, menor 

reabsorção tubular de Ca com maior calciúria deve ocorrer, o que pode explicar a não 

diferença na calciúria dos animais estudados comparados ao grupo sham. Tampouco 

observamos diferença nos níveis de calcitriol entre os grupos, possivelmente porque 

foi utilizado “pool” de soro, o que permite a comparação de poucas amostras por 

grupo. Dessa forma, a inter-relação entre PTH, Ca, P, calcitriol e FGF-23 no nosso 

modelo reflete a complexidade da homeostase do Ca e do P na DRC. 

Em relação à análise histomorfométrica, a DOA no nosso modelo foi 

confirmada pela diminuição do turnover ósseo, demonstrado pela diminuição da taxa 

de formação óssea, bem como pela diminuição das superfícies osteoblástica, 

osteoclástica e de reabsorção e da superfície e do volume osteóide, o que está de 

acordo com a definição de DOA 8,16,24,25,26,27. Também observamos ausência de 

fibrose medular e redução da superfície de mineralização e da taxa de aposição 

mineral, mas não encontramos diminuição do volume ósseo apesar da baixa taxa de 

formação óssea verificada após 8 semanas de estudo. Isso pode ter ocorrido em 

função dos níveis moderados de insuficiência renal apresentados pelos nossos 

animais e assim, talvez seja necessário maior déficit de função renal e 

consequentemente um tempo de observação maior que oito semanas para verificar 

mudança no volume ósseo. Outra possibilidade é a de que a não diminuição do 

volume trabecular nos nossos animais seja decorrente do hipoparatireoidismo pós-

cirúrgico. Em humanos, independente da etiologia, a deficiência crônica de PTH 

inicialmente leva à diminuição da reabsorção óssea e posteriormente à redução da 

formação óssea 133. Entretanto, o balanço entre reabsorção e formação favorece esta 
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última e como consequência, a massa óssea aumenta tanto no compartimento cortical 

quanto no trabecular 133. Estudo com 33 pacientes com hipoparatireoidismo por 

diversas causas e em suplementação de Ca e de vitamina D e a minoria em uso de 

diuréticos tiazídicos, mostrou redução da taxa de formação óssea, diminuição da 

superfície e espessura osteóide, redução da taxa de reabsorção, porém aumento do 

volume trabecular e da espessura cortical nesses pacientes comparados aos 

controles134. Outro estudo realizado com microtomografia computadorizada em três 

dimensões revelou também aumento do volume e da espessura trabecular, maior 

número de trabéculas e maior conectividade trabecular nos pacientes com 

hipoparatireoidismo em relação aos controles 135. Vale lembrar que todos esses 

pacientes tinham função renal normal e esses resultados podem não se aplicar ao 

nosso modelo.  

Além disso, embora tenha ocorrido diminuição da superfície osteoblástica, 

não observamos diferenças significativas na taxa de apoptose de osteoblastos e 

osteócitos entre os animais Nx+PTx e sham. Meleti et al. 136 demonstraram in vitro 

que a sobrecarga de P causa apoptose osteoblástica e diminui a viabilidade de 

osteoblastos diferenciados, através de uma profunda perda do potencial de membrana 

mitocondrial. Os autores ainda demonstraram inibição da apoptose osteoblástica 

através de um inibidor do cotransportador Na-P, demonstrando que a apoptose ocorre 

somente quando o P é capaz de entrar na célula 136. Além disso, embora a morte 

celular provocada pelo P não seja dependente do aumento da concentração do Ca 

citosólico, já foi mostrado que quando os osteoblastos são incubados com Ca e P, um 

pequeno aumento na concentração de Ca potencializa o efeito do P na apoptose dos 

osteoblastos 137. Apesar da hiperfosfatemia apresentada pelos animais Nx+PTx, não 
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observamos diferenças na taxa de apoptose de osteoblastos e osteócitos desses 

animais, comparado aos animais sham. A hipocalcemia pode ter contribuído para 

este resultado, sugerindo que outros mecanismos além da apoptose estão envolvidos 

na patogênese da DOA. 

Com o intuito de identificar outros mecanismos associados à DOA, 

realizamos a análise da expressão gênica da SOST e do Dkk-1, ambos inibidores da 

via Wnt. Não observamos diferença na Scl sérica entre os animais Nx+PTx e sham, 

ao contrário de Cejka et al. 76,138 que relataram níveis elevados de Scl sérica em 

pacientes DRC em HD e demonstraram correlação inversa entre a Scl sérica e o PTH 

e entre a Scl sérica e a taxa de formação óssea nessa população 76. Entretanto, 

observamos que a expressão gênica da SOST estava aumentada nos animais 

Nx+PTx. Não houve correlação entre os níveis de Scl sérica e a expressão gênica da 

SOST. As causas do aumento dos níveis séricos de Scl em pacientes com DRC ainda 

são pouco conhecidas 138 e pode ser necessário maior tempo para que a produção da 

Scl circulante ocorra a partir do aumento da expressão gênica da SOST. Outra 

possibilidade consiste no fato de que tanto em humanos quanto em animais, o 

método utilizado para a dosagem sérica de Scl ainda não está totalmente validado. 

Entretanto, nosso estudo mostrou claramente uma maior produção de SOST pelas 

células ósseas, confirmada por análises de expressão gênica e a redução do PTH 

observada nos nossos animais pode explicar este achado. 

Quanto à expressão gênica do Dkk-1, não houve diferença entre os animais 

Nx+PTx e sham. A infusão contínua de PTH é capaz de inibir a expressão gênica de 

Dkk-1, in vitro e in vivo 139. Por outro lado, supõe-se que a resistência óssea ao PTH 

pode contribuir para a manutenção dos níveis séricos elevados tanto de SOST quanto 
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de Dkk-1 em pacientes com DRC 138. Entretanto, estudo recente com 75 pacientes 

em HD não mostrou diferença nos níveis séricos de Dkk-1 comparado aos controles 

e também não houve correlação entre o Dkk-1 sérico e parâmetros ósseos avaliados 

por densitometria óssea e por tomografia computadorizada periférica de alta 

resolução, questionando o real papel do Dkk-1 na OR 138. De uma forma geral, pouco 

se sabe sobre os mecanismos que controlam a expressão da SOST e do Dkk-1 em 

pacientes com DRC e menos ainda em pacientes com DRC e DOA.  

Também avaliamos a expressão de genes envolvidos nas atividades 

osteoblástica e osteoclástica como TGF-β1, OPG, RANKL, RANK e taxa 

OPG/RANKL, que poderiam estar envolvidos nos mecanismos das alterações da 

morfologia óssea dos animais estudados. Entretanto, não observamos diferenças na 

expressão desses genes entre os animais DRC e sham. Não existem dados na 

literatura sobre a expressão destes genes na DOA.  

Em relação à CV, o fato de não termos encontrado calcificação em aorta 

abdominal e VE nos animais Nx+PTx, mostrou que o modelo desenvolvido 

apresenta poucos elementos para indução de CV e não é o modelo ideal para o estudo 

desta na DOA. Estudos in vitro sugerem que o Ca e o P podem induzir CV de forma 

independente e sinérgica 140, mas o PTH é fator muito importante para a indução de 

CV in vivo, independente das concentrações de P da dieta e do grau de insuficiência 

renal 123. Outros estudos também mostraram que o controle dos níveis de PTH leva à 

redução da CV in vivo 141,142,143,144. Tradicionalmente, os modelos experimentais 

usados para avaliar CV apresentam insuficiência renal, hiperfosfatemia e HPS. Em 

geral, são utilizadas dietas com concentrações elevadas de P (0,9 a 1,2%), por 

períodos maiores que 12 semanas, com ou sem calcitriol, ou dietas com baixa 
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concentração de P (menos de 1%), por períodos maiores que 24 semanas 145. Em 

nosso estudo de oito semanas, os animais com DOA e DRC moderada, apesar da 

hiperfosfatemia, apresentavam Cai e PTH diminuídos e assim não desenvolveram 

calcificações na aorta abdominal e no VE. 

Quanto aos quelantes de P, nosso estudo foi o primeiro a comparar os efeitos 

de diferentes quelantes na histologia óssea, na CV, nos níveis séricos de Scl e na 

expressão gênica de SOST, Dkk-1, TGF-β1, OPG, RANKL, RANK e taxa 

RANKL/OPG, em um modelo experimental de DOA. Observamos maior 

mortalidade nos animais Nx+PTx sem quelante, seguido dos animais tratados com 

sevelamer e por último os animais tratados com CaCO3. A menor mortalidade neste 

último grupo provavelmente esteve relacionada à suplementação de Ca por maior 

tempo (oito semanas), que certamente atenuou os efeitos da hipocalcemia.  

De uma forma geral, os estudos experimentais que avaliaram os efeitos dos 

quelantes de P empregaram modelos com alto turnover ósseo, utilizando tanto Nx 

5/6 quanto adenina. Cozzolino et al. 146, em um estudo de 3 meses com ratos 

submetidos a Nx 5/6 e dieta rica em P (1,2%), demonstraram menos nefrocalcinose, 

melhor função renal e diminuição da calcificação de miocárdio e fígado nos animais 

com HPS tratados com hidrocloreto de sevelamer, quando comparados aos animais 

tratados com CaCO3. Esses mesmos autores também descreveram em outro estudo 

que utilizou o mesmo protocolo experimental, porém com 6 meses de duração, que o 

tratamento com o hidrocloreto de sevelamer atenuou a calcificação renal e 

cardiovascular, apesar do controle similar do P e PTH séricos e do produto Ca x P 

147. Em estudos experimentais com modelo de DRC por adenina, onde não houve 

comparação do sevelamer com os quelantes à base de Ca, o tratamento com o 
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hidrocloreto de sevelamer reduziu o P e o PTH séricos e o produto Ca x P 148, o 

FGF-23149 e a calcificação da camada média da aorta e melhorou a histologia óssea 

148.  

Comparando os nossos animais tratados com CaCO3 com aqueles tratados 

com sevelamer, não observamos diferença nos valores de Cr, ClCr e albuminúria, 

mostrando que o grau de insuficiência renal foi semelhante e não houve efeito dos 

quelantes de P sobre a função renal, ao contrário do observado no estudo de 

Cozzolino et al. 146, que mostrou maior ClCr, menos fibrose intersticial, dilatação 

tubular e inflamação renal nos animais tratados com sevelamer do que nos animais 

tratados com CaCO3. Não há estudos sobre o efeito dos quelantes de P na função 

renal em um modelo de DOA.  

Quanto ao P sérico, não houve diferença entre os grupos tratados com 

quelantes, mas a FeP foi menor nos animais tratados que nos animais não tratados. 

Entretanto, observamos FeP menor no grupo tratado com CaCO3 que no grupo 

tratado com sevelamer. O semelhante controle do P sérico pelos quelantes estudados 

já foi demonstrado por outros autores em estudos clínicos 107,108,150. Recentemente, 

um estudo experimental com um modelo de progressão de insuficiência renal e HPS 

também mostrou FeP reduzida nos animais tratados com sevelamer e CaCO3 
151, 

porém sem diferença entre os quelantes, o que não foi observado no nosso estudo. 

Em nosso laboratório, Oliveira et al. 152, estudaram pacientes com DRC estágios 3 e 

4 tratados com acetato de Ca ou com hidrocloreto de sevelamer e observaram menor 

FeP nos pacientes tratados com quelantes, sugerindo que a FeP talvez seja um 

parâmetro mais fidedigno que a fosfatemia, para avaliar a eficiência dos quelantes de 

P. No nosso estudo, os animais tratados com CaCO3 apresentaram maior Cai que os 
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animais do grupo tratado com sevelamer e maior calciúria que todos os animais. 

Talvez esses resultados expliquem a menor FeP nos animais tratados com CaCO3, por 

provável mecanismo físico-químico entre Ca e P.  

Embora não tenhamos avaliado o balanço de Ca, a maior calcemia e calciúria 

nos animais tratados com CaCO3 sugerem balanço positivo com sobrecarga de Ca 

nesse grupo. Além disso, a maior calciúria pode ter sido reflexo da menor capacidade 

do osso em tamponar o Ca como resultado do baixo turnover, hipótese também 

aventada por Iwasaki-Ishizuka et al. 114, em seu estudo com ratos TPTx e Nx, onde 

não foram utilizados quelantes de P.  

Quanto aos outros parâmetros bioquímicos, não houve efeito do CaCO3 e do 

sevelamer sobre o PTH, FGF-23, calcitriol e Scl sérica, já que os valores foram 

semelhantes ao dos animais não tratados com quelantes. Chertow et al. 150 também 

não mostraram diferença no PTH entre os pacientes em HD tratados com 

hidrocloreto de sevelamer ou acetato de Ca. Por outro lado, Block et al. 108 

mostraram em pacientes iniciantes em HD, maior redução do PTH naqueles tratados 

com quelantes à base de Ca que nos tratados com hidrocloreto de sevelamer, por 

provável efeito supressor do Ca sobre a produção de PTH nas paratireóides. Sobre o 

FGF-23, estudos já demonstraram que o hidrocloreto de sevelamer pode reduzir seus 

níveis, quando comparado aos quelantes à base de Ca, tanto em pacientes com DRC 

na pré-diálise152, quanto em pacientes em HD 153. Entretanto, apesar do FGF-23 nos 

animais tratados com CaCO3 ter sido quase o dobro do valor encontrado nos animais  

tratados com sevelamer, e isso estar provavelmente relacionado à maior calcemia do 

primeiro grupo, não houve diferença estatística entre os grupos CaCO3 e sevelamer. 
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Nesse experimento, também utilizamos “pool” de soro para análise do calcitriol, o 

que prejudicou a comparação entre os grupos devido número reduzido de amostras. 

Já em relação ao efeito dos quelantes sobre a Scl sérica, há poucos estudos na 

literatura. Graciolli et al. 154 observaram diminuição significativa nos níveis de Scl 

sérica nos pacientes com DRC estágios 3 e 4 tratados com hidrocloreto de sevelamer, 

quando comparado aos pacientes tratados com acetato de Ca. Cejka et al. 76, no 

estudo que mostrou Scl sérica aumentada em 60 pacientes em HD, não relataram se 

os pacientes estavam em uso de quelantes de P, apenas descreveram que um dos 

critérios de inclusão era não ter recebido calcitriol ou outros análogos de vitamina D 

por período inferior a 6 meses antes do início do estudo. Posteriormente, esses 

mesmos autores, em outro estudo que também mostrou Scl sérica aumentada em 

pacientes em HD, relataram que 30% de 76 pacientes estavam com suplementação de 

Ca, 34% em uso de calcitriol ou análogos de vitamina D e 15% em uso de 

calcimiméticos 138. Dessa forma, não se sabe se o tratamento com quelantes de P 

poderia influenciar nos níveis de Scl sérica, bem como na expressão gênica da SOST 

e Dkk-1 e menos ainda se há algum efeito numa situação de DRC com DOA.  

Quanto aos efeitos dos quelantes de P sobre a histologia óssea no nosso 

modelo, não observamos diferença no turnover, na mineralização e no volume ósseo 

entre os animais tratados e não tratados com quelantes de P. Davies et al. 82, no 

estudo com camundongos com DRC, síndrome metabólica e DOA, não observaram 

mudanças no turnover ósseo do grupo que recebeu suplementação com CaCO3. Por 

outro lado, Mathew et al. 113, no mesmo modelo de síndrome metabólica com DOA, 

mostraram que o carbonato de sevelamer reverteu a osteopenia trabecular, aumentou 

a superfície osteoblástica e osteóide e aumentou a taxa de formação óssea dos 



DISCUSSÃO - 77 
 

animais que receberam este quelante, evidenciando a melhora do turnover ósseo. 

Porém, nesses estudos não houve a comparação entre o sevelamer e os quelantes à 

base de Ca e também nenhum deles foi realizado em animais paratireoidectomizados. 

Em estudos clínicos com alta taxa de pacientes com DOA comprovada por biópsia 

óssea, não houve diferença no turnover ósseo entre os grupos tratados com 

hidrocloreto de sevelamer e CaCO3 111, 112; porém, um desses estudos mostrou 

melhora da formação óssea e da arquitetura trabecular no grupo sevelamer 111.  

Entretanto, observamos de forma surpreendente, maior superfície de 

reabsorção óssea no grupo tratado com CaCO3 que nos outros grupos, mas somente 

com significância estatística, quando comparado ao grupo Nx+PTx não tratado com 

quelante. A maior reabsorção óssea corrobora para a sobrecarga de Ca vista nesse 

grupo, em conjunto com a maior calciúria e a maior calcemia. Em concordância com 

os nossos resultados, estudo mostra que a administração de sais de Ca está 

relacionada à redução significativa da atenuação do osso trabecular de vértebra 

torácica e à uma tendência à redução da atenuação do osso cortical, em associação 

com elevadas concentrações de Ca sérico e baixas concentrações de PTH e de 

fosfatase alcalina total e fração óssea, quando comparado à administração de 

hidrocloreto de sevelamer nos pacientes em HD 155.  

A modulação da via WNT/β-catenina pode estar envolvida no mecanismo de 

maior reabsorção do grupo tratado com CaCO3,.pois já foi demonstrado que a 

deleção específica da β-catenina nos osteócitos está associada ao aumento da taxa 

RANKL/OPG, que favorece a osteoclastogênese 55. Experimentos in vitro com 

osteócitos mostram que a SOST estimula a expressão de RANKL levando ao 

aumento da expressão do RNAm da taxa RANKL/OPG, favorecendo a formação de 
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células multinucleadas TRAP+ 156. Além disso, estudo com pacientes com DOA 

diagnosticados por biópsia óssea que apresentavam níveis diminuídos de OPG 

sérica, mostrou correlação negativa entre esta e parâmetros de reabsorção óssea 

(ES/BS) quando PTH inferior a 1000 pg/ml 157. Nossos animais tratados com CaCO3 

apresentaram valores aumentados da expressão gênica da SOST, de forma 

semelhante aos animais Nx+PTx sem quelante. Entretanto, não observamos 

diferença na expressão gênica de OPG, RANKL, RANKL/OPG e RANK, entre os 

animais tratados com CaCO3  e Nx+PTx não tratados. Porém, vale frisar que tivemos 

problemas técnicos na análise da expressão gênica, e nem todos os animais dos 

grupos foram analisados, o que pode ter contribuído para esses achados. Os animais 

tratados com sevelamer, por outro lado, apresentaram menor expressão gênica de 

SOST, OPG e RANKL, quando comparado aos animais Nx+PTx sem quelante e 

assim não houve diferença na taxa RANKL/OPG entre esses animais. Também não 

houve diferença nessa taxa entre os grupos tratados e não trados com quelantes de P. 

Como o estímulo para diferenciação de osteoclastos e a consequente reabsorção 

óssea são mediadas pela relação RANKL/OPG, não conseguimos explicar 

totalmente a maior reabsorção óssea encontrada nos animais tratados com CaCO3. 

De qualquer forma, não podemos excluir a participação desse mecanismo nos 

achados do grupo Nx+PTx+Ca, mas também não podemos descartar a participação 

de outros mecanismos nesses resultados. 

Apesar da menor expressão gênica da SOST nos animais tratados com 

sevelamer, os níveis de Scl sérica não diferiram entre os grupos. Entretanto, 

observamos correlação inversa entre a Scl sérica e a espessura trabecular, bem como 

menor taxa de apoptose de osteócitos no grupo tratado com sevelamer que no grupo 
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não tratado com quelante de P. A redução da apoptose de osteócitos no grupo tratado 

com sevelamer pode ter sido decorrente de ação direta da própria droga ou indireta 

através da redução da expressão gênica da SOST. Corroborando para esta hipótese, 

Sutherland et al. 158 demonstraram in vitro que a Scl diminui significativamente a 

atividade da fosfatase alcalina e a proliferação de células mesenquimais humanas e 

aumenta a atividade das caspases, o que leva à apoptose de células osteoblásticas 

humanas. Além disso, Moriishi et al.159, em um estudo com camundongos 

transgênicos, confirmaram o papel da rede de osteócitos na apoptose de osteoblastos.  

De uma forma geral, os achados do grupo sevelamer sugerem menor 

supressão da via Wnt/β-catenina que nos outros grupos. Assim, esperaríamos 

encontrar melhora nos parâmetros histomorfométricos desses animais. Talvez seja 

necessário período maior que oito semanas para se observar mudanças na 

histomorfometria óssea. Quanto ao mecanismo de ação do sevelamer na redução da 

expressão da SOST, este foi PTH, P sérico e função renal-independentes, já que não 

houve diferença nesses parâmetros entre os animais tratados com sevelamer e os 

outros grupos. Também não houve participação da expressão gênica de TGF-β1, 

fator anti-apoptótico que pode levar ao aumento da SOST in vitro71, já que tanto os 

animais tratados com CaCO3 quanto tratados com sevelamer apresentaram redução 

dos níveis desse gene quando comparados aos animais não tratados. Dessa forma, 

outros fatores estiveram envolvidos nos mecanismos de ação do sevelamer, que 

ainda precisam ser elucidados. Já é sabido que o carbonato de sevelamer é uma 

resina não absorvível que apresenta alguns efeitos pleiotrópicos como redução do 

colesterol total e do LDL colesterol, bem como aumento dos níveis séricos de 

bicarbonato 99. O hidrocloreto de sevelamer, por sua vez, além da redução dos níveis 
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de colesterol, também é capaz de reduzir proteínas de fase aguda (PCR) e a 

apolipoproteína B, bem como aumentar a fetuína-A 110, melhorar a hiperuricemia e 

diminuir toxinas urêmicas, sugerindo ação anti-inflamatória 98. Possivelmente esses 

mesmos efeitos também ocorram com o carbonato de sevelamer e podem estar 

envolvidos nos mecanismos de ação dessa droga, observados no nosso estudo. 

Entretanto, independente do mecanismo envolvido, não sabemos se nossos achados 

podem ser traduzidos para os pacientes com DRC e mais estudos devem ser 

realizados para melhor compreensão destes fatos.  

Sobre a expressão gênica de Dkk-1, os animais não tratados com quelantes 

apresentaram aumento da sua expressão e tanto a administração de CaCO3 quanto a 

de sevelamer foram capazes de diminuí-la. Apesar de já ter sido demonstrado que a 

deleção heterozigota do gene Dkk-1 leva ao aumento da massa óssea em 

camundongos 160, não observamos mudanças nos parâmetros histomorfométricos, 

confirmando que o Dkk-1 pode não influenciar o status ósseo na DRC 138. 

Em relação à CV, apenas um animal tratado com CaCO3 apresentou 

calcificação de aorta abdominal. Entretanto, todos os animais tratados com CaCO3 

apresentaram maior conteúdo de Ca de VE que os animais não tratados com 

quelantes. Esses achados em conjunto com a maior calciúria e a maior superfície de 

reabsorção óssea confirmam a sobrecarga de Ca nos animais do grupo CaCO3. Por 

outro lado, o tratamento com sevelamer diminuiu o conteúdo de Ca de VE, quando 

comparado aos animais dos outros grupos. Esses achados são bem significativos já 

que, como comentado anteriormente, o nosso modelo não é o ideal para o 

desenvolvimento de CV.  
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Em concordância com os nossos resultados, estudo experimental com DOA 

mostrou que o tratamento com CaCO3 não reduziu o conteúdo de Ca da aorta para os 

níveis encontrados nos animais que receberam CaCO3 e BMP-7 82. Também na 

DOA, o uso do carbonato de sevelamer reduziu o conteúdo de Ca da aorta em outro 

estudo experimental 113. No cenário clínico, estudos mostram associação entre escore 

elevado de calcificação coronariana e menor BFR/BS, tanto em pacientes na pré-

diálise39, quanto em pacientes em diálise 20,38. Além disso, o hidrocloreto de 

sevelamer reduz a progressão de calcificação coronariana quando comparado à 

quelantes à base de Ca tanto em pacientes na pré-diálise 109, quanto em pacientes 

prevalentes 150 e incidentes em HD 108.  

Apesar do pequeno número de fatores de risco para a calcificação em nossos 

animais, a suplementação de Ca contribuiu significativamente para o maior conteúdo 

de Ca no VE, de forma isolada ou em associação com a hiperfosfatemia. A elevação 

do conteúdo de Ca nos animais que receberam suplementação de Ca ocorreu apenas 

no VE, porque talvez isto esteja relacionado ao tempo de duração do estudo ou talvez 

seja decorrente de uma sensibilidade do Ca a tecidos específicos. Isto está de acordo 

com um estudo realizado em animais com DRC e HPS, onde calcificações em 

miocárdio apareceram antes das calcificações em aorta, as quais só apareceram três 

meses após o início da insuficiência renal, o que sugere a existência de uma 

sensibilidade específica dos tecidos ao Ca, além da necessidade de um tempo 

dependente para calcificação 146.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Este é o primeiro estudo que desenvolveu um modelo experimental de DOA 

associado à DRC e ao hipoparatireodismo, sem reposição hormonal e sem síndrome 

metabólica. O nosso modelo foi eficaz na indução de DRC e DOA, que 

provavelmente esteve relacionada à inibição da via Wnt. A diminuição do FGF-23 

esteve relacionada à diminuição dos níveis de PTH e à hipocalcemia. A 

administração dos quelantes de P não alterou os níveis séricos de P, mas reduziu a 

FeP, que parece ser o parâmetro mais fidedigno para avaliação do poder quelante 

dessas drogas. O grupo tratado com CaCO3 apresentou menor FeP e sobrecarga de 

Ca, traduzida pela maior calciúria, pelo maior conteúdo de Ca de VE e pela maior 

superfície de reabsorção óssea. A modulação da via Wnt/β catenina pode estar 

envolvida na maior reabsorção óssea do grupo CaCO3. Apenas o sevelamer foi capaz 

de reduzir o conteúdo de Ca do VE, a expressão gênica da SOST e a taxa de 

osteócitos apoptóticos, sugerindo que a inibição farmacológica deste gene com 

consequente redução da supressão da via Wnt por este quelante pode ser atingida na 

DRC, por mecanismos PTH, P sérico, função renal e TGF-β1 independentes. Os 

mecanismos subjacentes a estes resultados não são bem compreendidos e mais 

estudos são necessários para melhor elucidá-los, pela possibilidade de 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para a DOA.  

 



REFERÊNCIAS - 83 
 

7. REFERÊNCIAS 

 

 

                                                 
1  Gutiérrez OM, Januzzi JL, Isakova T, Laliberte K, Smith K, Collerone G, 

Sarwar A, Hoffmann U, Coglianese E, Christenson R, Wang TJ, de Filippi C, 

Wolf M. Fibroblast Growth Factor 23 and Left Ventricular Hypertrophy in 

Chronic Kidney Disease. Circulation. 2009;119:2545-52. 

2  Mizobuchi M, Towler D, Slatopolsky E. Vascular Calcification: The Killer of 

Patients with Chronic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol. 2009;20:1453-64.  

3  Moe SM. Vascular calcification and renal osteodystrophy relationship in chronic 

kidney disease. Eur J Clin Invest. 2006;36:51-62. 

4  Parfrey PS, Foley RN, Harnett JD, Kent GM, Murray DC, Barre PE. Outcome 

and risk factors for left ventricular disorders in chronic uremia. Nephrol Dial 

Transplant. 1996;11:1277-85. 

5  Foley RN, Parfrey PS, Sarnak MJ. The clinical epidemiology of cardiovascular 

disease in chronic renal disease. Am J Kidney Dis. 1998;32(Suppl 3):112-9. 

6  Longenecker JC, Coresh J, Powe NR, Levey AS, Fink NE, Martin A, Klag MJ. 

Traditional cardiovascular disease risk factors in dialysis patients compared with 

the general population: The CHOICE Study. J Am Soc Nephrol. 2002;13:1918–

27. 

7  Locatelli F, Pozzoni P, Tentori F, Del Vecchio L. Epidemiology of 

cardiovascular risk in patients with chronic kidney disease. Nephrol Dial 

Transplant. 2003;18(Suppl 7):2–9. 



REFERÊNCIAS - 84 
 

                                                                                                                                          
8  Kidney Disease: Improve Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. 

KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and 

treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD). 

Kidney Int Suppl. 2009;113:S1-130. 

9  Block GA, Klassen PS, Lazarus JM, Ofsthun N, Lowrie EG, Chertow GM. 

Mineral metabolism, mortality and morbidity in maintenance hemodialysis. J 

Am Soc Nephrol. 2004;15:2208–18. 

10  Weinreich T. Prevention of renal osteodystrophy in peritoneal dialysis. Kidney 

Int. 1998;54:2226-33. 

11  Stubbs J, Liu S, Quarles LD. Role of Fibroblast Growth Factor 23 in Phosphate 

Homeostasis and Pathogenesis of Disordered Mineral Metabolism in Chronic 

Kidney Disease. Semin Dial. 2007;20(4):302-8. 

12  Barreto DV, Barreto FC, Carvalho AB, Cuppari L, Cendoroglo M, Draibe SA, 

Moyses RM, Neves KR, Jorgetti V, Blair A, Guiberteau R, Fernandes Canziani 

ME. Coronary calcification in hemodialysis patients: the contribution of 

traditional and uremia-related risk factors. Kidney Int. 2005;67:1576-82. 

13  St. John A, Thomas MB, Davies CP, Mullan B, Dick I, Hutchison B, van der 

Schaff A, Prince RL. Determinants of intact parathyroid hormone and free 1,25-

dihydroxy vitamin D levels in mild and moderate renal failure. Nephron. 

1992;61:422-7. 

14  Hruska KA, Teitelbaum SL. Renal Osteodystrophy. N Engl J Med. 

1995;333(3):166-174. 

15  Andress DL. Adynamic bone in patients with chronic kidney disease. Kidney Int. 

2008;73:1345-54. 



REFERÊNCIAS - 85 
 

                                                                                                                                          
16  Sanchez CP. Adynamic bone revisited: is there progress? Perit Dial Int. 

2006;26:43-8. 

17  Salusky IB, Goodman WG. Adynamic renal osteodystrophy: Is there a problem? 

J Am Soc Nephrol. 2001;12:1978-85. 

18  Brandenburg VM, Floege J. Adynamic Bone Disease: Bone and Beyond. 

Nephrol Dial Tranplant. 2008;3135-47. 

19  Barreto FC, Barreto DV, Moyses RM, Neves KR, Canziani MEF, Draibe SA, 

Jorgetti V, Carvalho AB. K/DOQI-recommended intact PTH levels do not 

prevent low-turnover bone disease in hemodialysis patients. Kidney Int. 

2008;73:771-7. 

20  London GM, Marty C, Marchais SJ, Guerin AP, Metivier F, de Vernejoul MC. 

Arterial Calcifications and Bone Histomorphometry in End-Stage Renal Disease. 

J Am Soc Nephrol. 2004;15:1943-51. 

21  Frazão JM, Martins P. Adynamic bone disease: clinical and therapeutic 

implications. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2009;18:303-7. 

22  Salusky IB, Coburn JW, Brill J, Foley J, Slatopolsky E, Fine RN, Goodman 

WG. Bone disease in pediatric patients undergoing dialysis with CAPD or 

CCDP. Kidney Int. 1988;33:975-82. 

23  Morinière P, Cohen-Solal ME, Belbrick S, Boudailliez B, Marie E, Weseel PF, 

Renaud H, Fievet P, Lalau JD, Sebert JL, Fournier A. Disappearance of 

aluminemic bone disease in a long term asymptomatic dialysis population 

restricting Al(OH)3 intake: Emergence of an idiopathic adynamic bone disease 

not related to aluminum. Nephron. 1989;53:93-101. 



REFERÊNCIAS - 86 
 

                                                                                                                                          
24  Couttenye MM, D`Haese PC, Verschoren WJ, Behets GJ, Schrooten I, De Broe 

ME. Low bone turnover in patients with renal failure. Kidney Int Suppl. 

1999;56:70-6. 

25  Coen G. Adynamic bone disease: an update and overview. J Nephrol. 

2005;18:117-22.  

26  Sherrard DJ, Hercz G, Pei Y, Segre G. The aplastic form of renal 

osteodystrophy. Nephrol Dial Transplant. 1996;11(Suppl 3):29-31. 

27  Malluche HH, Mawad H, Monier-Faugere MC. The importance of bone health 

in end-stage renal disease: out of the frying pain, into the fire? Nephrol Dial 

Transplant. 2004;19(1):9-13. 

28  K/DOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and disease in chronic 

kidney disease. National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2003;42(Suppl 

3):1-201. 

29  Ureña P, Hruby M, Ferreira A, Ang KS, de Vernejoul, MC. Plasma Total versus 

Bone Alkaline Phosphatase as Markers of Bone Turnover in Hemodialysis 

Patients. J Am Soc Nephrol.1996;7:506-12. 

30  Coen G, Ballanti P, Bonucci E, Calabria S, Centorrino M, Fassino V, Manni M, 

Mantella D, Mazzaferro S, Napoletano I, Sardella D, Taggi F. Bone markers in 

the diagnosis of low turnover osteodystrophy in hemodialysis patients. Nephrol 

Dial Transplant. 1998;13(9):2294-302. 

31  Spasovski G. Strategies to manage low-bone turnover. Nefrología. 2009;29:295-

97. 



REFERÊNCIAS - 87 
 

                                                                                                                                          
32  Santana AP, Lobão R, Draibe S, Carvalho A. Revisão: Osteodistrofia renal em 

pacientes submetidos à diálise peritoneal ambulatorial contínua. J Bras Nefrol. 

2002;24(2):97-102. 

33  Coco M, Rush H. Increased incidence of hip fractures in dialysis patients with 

low serum parathyroid hormone. Am J kidney Dis. 2000;36:1115-21. 

34  Atsumi K, kushida K, Yamazaki K, Shimizu S, Ohmura A, Inoue T. Risk factors 

for vertebral fractures in renal osteodystrophy. Am J kidney Dis. 1999;22:287-

93. 

35  Danese MD, Kim J, Doan QV, Dylan M, Griffiths R, Chertow GM. PTH and the 

Risks for Hip, Vertebral, and Pelvic Fractures Among Patients on Dialysis. Am J 

Kidney Dis. 2006;47:149-56.  

36  Kurz P, Monier-Faugere MC, Bognar B, Werner E, Roth P, Vlachojannis J, 

Malluche HH. Evidence of abnormal calcium homeostasis in patients with 

adynamic bone disease. Kidney Int. 1994;46:855-61. 

37  London GM, Marchais SJ, Guérin AP, Boutouyrie P, Métivier F, de Vernejoul 

MC. Association of Bone Activity, Calcium Load, Aortic Stiffness, and 

Calcifications in ESRD. J Am Soc Nephrol. 2008;19:1827–35. 

38  Barreto DV, Barreto FC, Carvalho AB, Cuppari L, Draibe SA, Dalboni MA, 

Moyses RMA, Neves KR, Jorgetti V, Miname M, Santos RD, Canziani MEF. 

Association of changes in bone remodeling and Coronary calcifications in 

hemodialysis patients: a prospective study. Am J Kidney Dis. 2008;52:1139-50. 

39  Tomiyama C, Carvalho AB, Higa A, Jorgetti V, Draibe SA, Canziani MEF. 

Coronary Calcification is associated with lower bone formation rate in CKD 

patients not yet in dialysis treatment. J Bone Miner Res. 2010;25:499-504. 



REFERÊNCIAS - 88 
 

                                                                                                                                          
40  Quarles LD, Lobaugh B, Murphy G. Intact parathyroid hormone overstimates 

the presence and severity of parathyroid-mediated osseus abnormalities in 

uremia. J Clin Endocrinol Metab. 1992;75:145-50. 

41  Torres A, Lorenzo V, Hernández D, Rodríguez JC, Concepción MT, Rodríguez 

AP, Hernández A, de Bonis E, Darias E, González-Posada JM. Bone disease in 

pre-dialysis, hemodialysis and CAPD patients: evidence of a better response to 

PTH. Kidney Int. 1995;47:1434-42. 

42  Slatopolsky E, Finch J, Clay P, Martin D, Sicard G, Singer G, Gao P, Cantor T, 

Dusso A. A novel mechanism for skeletal resistance in uremia. Kidney Int. 

2000;58:753–61. 

43  Komaba H, Kakuta T, Fukagawa M. Diseases of the parathyroid gland in 

chronic kidney disease. Clin Exp Nephrol. 2011;15:797–809. 

44  Iwasaki Y, Yamato H, Nii-Kono T, Fujieda A, Uchida M, Hosokawa A, 

Motojima M, Fukagawa M. Uremic toxin and bone metabolism. J Bone Miner 

Metab. 2006;24:172–5. 

45  Coen G, Mazzaferro S, Ballanti P, Sardella D, Chicca S, Manni M, Bonucci E, 

Taggi F. Renal bone disease in 76 patients with varying degrees of predialysis 

chronic renal failure: a cross-sectional study. Nephrol Dial Transplant. 

1996;11:813-19. 

46  Smans KA, Van Landeghem GF, D`Haese PC, Couttenye MM, De Broe ME. Is 

there a link between erythropoietin therapy and Adynamic bone disease? 

Nephrol Dial Transplant. 1996;11:1248-49. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodr%C3%ADguez%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Concepci%C3%B3n%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodr%C3%ADguez%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodr%C3%ADguez%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hern%C3%A1ndez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Bonis%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Darias%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez-Posada%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7637272


REFERÊNCIAS - 89 
 

                                                                                                                                          
47  Gutiérrez O, Isakova T, Rhee E, Shah A, Holmes J, Collerone G, Jüppner H, 

Wolf M. Fibroblast Growth Factor-23 Mitigates Hyperphosphatemia but 

Accentuates Calcitriol Deficiency in Chronic Kidney Disease. J Am Soc 

Nephrol. 2005;16:2205–15. 

48  Dukkipati R, Kovesdy CP, Colman S, Budoff MJ, Nissenson AR, Sprague SM, 

Kopple JD, Kalantar-Zadeh K. Association of relatively low serum parathyroid 

hormone with malnutrition–inflammation complex and survival in maintenance 

hemodialysis patients. J Ren Nutr.2010;20:243–54. 

49  Atkins GJ, Findlay DM. Osteocyte regulation of bone mineral: a little give and 

take. Osteoporos Int. 2012; 23(8):2067-79. 

50  Bonewald LF. The Amazing Osteocyte. J Bone Miner Res. 2011;26:229-38. 

51  Galli C, Passeri G, Macaluso GM. Osteocytes and WNT: the Mechanical 

Control of Bone Formation. J Den Res. 2010;89:331-43.  

52  Nakashima T, Hayashi M, Fukunaga T, Kurata K, Oh-Hora M, Feng JQ, 

Bonewald LF, Kodama T, Wutz A, Wagner EF, Penninger JM, Takayanagi H. 

Evidence for osteocyte regulation of bone homeostasis through RANKL 

expression. Nat Med. 2011;17:1231-4. 

53  Glass DA 2nd, Bialek P, Ahn JD, Starbuck M, Patel MS, Clevers H, Taketo 

MM, Long F, McMahon AP, Lang RA, Karsenty G. Canonical Wnt signaling in 

differentiated osteoblasts controls osteoclast differentiation. Dev Cell. 

2005;8:751-64. 

54  Holmen SL, Zylstra CR, Mukherjee A, Sigler RE, Faugere MC, Bouxsein ML, 

Deng L, Clemens TL, Williams BO. Essential role of beta-catenin in postnatal 

bone acquisition. J Biol Chem. 2005;280:21162-8. 



REFERÊNCIAS - 90 
 

                                                                                                                                          
55  Kramer I, Halleux C, Keller H, Pegurri M, Gooi JH, Weber PB, Feng JQ, 

Bonewald LF, Kneissel M. Osteocyte Wnt/beta-catenin signaling is required for 

normal bone homeostasis. Mol Cell Biol. 2010;30:3071-85. 

56  Sabbagh Y, Graciolli FG, O`Brien SP, Tang W, dos Reis LM, Ryan S, Phillips 

L, Boulanger J, Song W, Bracken C, Liu S, Ledbetter S, Dechow P, Canziani 

MEF, Carvalho AB, Jorgetti V, Moyses RMA, Schiavi SC. Repression of 

osteocyte Wnt/β-catenin signaling is an early event in the progression of renal 

osteodystrophy. J Bone Miner Res. 2012;27:57-72. 

57  Westendorf JJ, Kahler RA, Schroeder TM. Wnt signaling in osteoblasts and 

bone diseases. Gene. 2004;341:19–39. 

58  Hoeppner LH, Secreto FJ, Westendorf JJ. Wnt Signaling as a therapeutic Target 

for Bone Diseases. Expert Opin Ther Targets. 2009;13:485-96. 

59  Krishnan V, Bryant HU, Macdougald OA. Regulation of bone mass by Wnt 

signaling. J Clin Invest. 2006;116:1202-09. 

60  Case N, Rubin J. Beta-catenin supporting role in the skeleton. J Cell Biochem. 

2010;10:545-53. 

61  Baron R, Rawadi G. Targeting the Wnt/beta-catenin pathway to regulate bone 

formation in the adult skeleton. Endocrinology. 2007;148: 2635–43. 

62  Tian E, Zhan F, Walker R, Rasmussen E, Ma Y, Barlogie B, Shaughnessy Jr, 

JD. The role of the Wnt-signaling antagonist DKK1 in the development of 

osteolytic lesions in multiple myeloma. N Engl J Med. 2003;349: 2483–94. 

63  Garnero P, Tabassi NC, Voorzanger-Rousselot N. Circulating dickkopf-1 and 

radiological progression in patients with early rheumatoid arthritis treated with 

etanercept. J Rheumatol. 2008;35:2313–15. 



REFERÊNCIAS - 91 
 

                                                                                                                                          
64  Moester MJC, Papapoulos SE, Löwik CWGM, van Bezooijen RL. Sclerostin: 

Current Knowledge and Future Perspectives. Calcif Tissue Int. 2010;87:99-107. 

65  Lee SS, Sharma AR, Choi B-S, Jung J-S, Chang J-D, Park S, Salvati EA, Purdue 

EP, Song D-K , Nam J-S. The effect of TNFα secreted from macrophages 

activated by titanium particles on osteogenic activity regulated by WNT/BMP 

signaling in osteoprogenitor cells. Biomaterials. 2012; 33(17):4251-63. 

66  Wan M, Yang C, Li J, Wu X, Yuan H, Ma H, He X, Nie S, Chang C, Cao X. 

Parathyroid hormone signaling through low-density lipoprotein-related protein 

6. Genes Dev. 2008;22(21):2968-79. 

67  Bellido T, Ali AA, Gubrij I, Plotkin LI, Fu Q, O'Brien CA, Manolagas SC, Jilka 

RL. Chronic elevation of parathyroid hormone in mice reduces expression of 

sclerostin by osteocytes: a novel mechanism for hormonal control of 

osteoblastogenesis. Endocrinology. 2005;146:4577-83. 

68  Keller H, Kneissel M. SOST is a target gene for PTH in bone. Bone. 

2005;37:148-58. 

69  O'Brien CA, Plotkin LI, Galli C, Goellner JJ, Gortazar AR, Allen MR, Robling 

AG, Bouxsein M, Schipani E, Turner CH, Jilka RL, Weinstein RS, Manolagas 

SC, Bellido T. Control of bone mass and remodeling by PTH receptor signaling 

in osteocytes. PLoS One. 2008;3:e2942. 

70  Vincent C, Findlay DM, Welldon KJ, Wijenayaka AR, Zheng TS, Haynes DR, 

Fazzalari NL, Evdokiou A, Atkins GJ. Pro-Inflammatory Cytokines TNF-

Related Weak Inducer of Apoptosis (TWEAK) and TNFα Induce the Mitogen-

Activated Protein Kinase (MAPK)-Dependent Expression of Sclerostin in 

Human Osteoblasts. J Bone Miner Res. 2009;24:1434–49. 



REFERÊNCIAS - 92 
 

                                                                                                                                          
71  Loots GG, Keller H, Leupin O, Murugesh D, Collette NM, Genetos DC. TGF-β 

regulates sclerostin expression via the ECR5 enhancer. Bone. 2012;50:663–9. 

72  Delgado-Calle J, Sañudo C, Bolado A, Fernández AF, Arozamena J, Pascual-

Carra MA, Rodriguez-Rey JC, Fraga MF, Bonewald L, Riancho JA. DNA 

methylation contributes to the regulation of Sclerostin expression in human 

osteocytes. J Bone Miner Res. 2012;27(4):926-37. 

73  Genetos DC, Toupadakis CA, Raheja LF, Wong A, Papanicolaou SE, Fyhrie 

DP, Loots GG, Yellowley CE. Hypoxia Decreases Sclerostin Expression and 

Increases Wnt Signaling in Osteoblasts. J Cell Biochem. 2010;110(2):457–67. 

74  Genetos DC, Yellowley CE, Loots GG. Prostaglandin E2 Signals Through 

PTGER2 to Regulate Sclerostin Expression. PLoS ONE. 2011;6(3):e17772. 

75  Cohen-Kfir E, Artsi H, Levin A, Abramowitz E, Bajayo A, Gurt I, Zhong L, 

D’Urso A, Toiber D, Mostoslavsky R, Dresner-Pollak R. Sirt1 Is a Regulator of 

Bone Mass and a Repressor of Sost Encoding for Sclerostin, a Bone Formation 

Inhibitor. Endocrinology. 2011;152(12):4514–24. 

76  Cejka D, Herberth J, Branscum AJ, Fardo DW, Monier-Faugere MC, Diarra D, 

HaaMs, Malluche HH. Sclerostin and Dickkopf-1 in Renal Osteodystrophy. Clin 

J Am Soc Nephrol. 2011;6:877-82. 

77  Haris A, Sherrard DJ, Hercz G. Reversal of adynamic bone disease by lowering 

of dialysate calcium. Kidney Int. 2006;70:931–7. 

78  Spasovski G, Gelev S, Masin-Spasovska J, Selim G, Sikole A, Vanholder R. 

Improvement of bone and mineral parameters related to adynamic bone disease 

by diminishing dialysate calcium. Bone. 2007;41:698–703. 



REFERÊNCIAS - 93 
 

                                                                                                                                          
79  Cejka D, Kodras K, Bader T, Haas M. Treatment of Hemodialysis-Associated 

Adynamic Bone Disease with Teriparatide (PTH1-34): A Pilot Study. Kidney 

Blood Press Res. 2010;33:221-6. 

80  Gowen M, Stroup GB, Dodds RA, James IE, Votta BJ, Smith BR, Bhatnagar 

PK, Lago AM, Callahan JF, DelMar EG, Miller MA, Nemeth EF, Fox J. 

Antagonizing the parathyroid calcium receptor stimulates parathyroid hormone 

secretion and bone formation in osteopenic rats. J Clin Invest. 

2000;105(11):1595–604. 

81  John MR, Widlerb L, Gamseb R, Buhl T, Seuwenb K, Breitensteinb W, Bruin 

GJM, Belleli R, Klicksteinb LB, Kneissel M. ATF936, a novel oral calcilytic, 

increases bone mineral density in rats and transiently releases parathyroid 

hormone in humans. Bone. 2011;49:233–41. 

82  Davies MR, Lund RJ, Mathew S, Hruska KA. Low turnover osteodystrophy and 

vascular calcification are amenable to skeletal anabolism in an animal model of 

chronic kidney disease and the metabolic syndrome. J Am Soc Nephrol. 

2005;16:917-28. 

83  Lund RJ, Davies MR, Brown AJ, Hruska KA. Successful treatment of an 

adynamic bone disorder with bone morphogenetic protein-7 in a renal ablation 

model. J Am Soc Nephrol. 2004;15:359-69. 

84  Coladonato JA. Control of Hyperphosphatemia among Patients with ESRD. J 

Am Soc Nephrol. 2005;16 (Suppl 2):107-14. 

85  Block GA, Hulbert-Shearon TE, Levin NW, Port FK. Association of serum 

phosphorus and calcium x phosphate product with mortality risk in chronic 

hemodialysis patients: A National Study. Am J Kidney Dis. 1998;31:607-17. 



REFERÊNCIAS - 94 
 

                                                                                                                                          
86  Ganesh SK, Stack AG, Levin NW, Hulbert-Shearon T, Port FK. Association of 

Elevated serum PO4, Ca x PO4 product, and parathyroid hormone with cardiac 

mortality risk in chronic hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol. 

2001;12:2131-38. 

87  Young EW, Akiba T, Albert J, McCarthy JT, Kerr PG, Mendelssohn DC, Jadoul 

M. Magnitude and impact of abnormal mineral metabolism in hemodialysis 

patients in the dialysis outcomes and practice patterns study (DOPPS). Am J 

Kidney Dis. 2004;44 (Suppl 2):34-8. 

88  Shanaham CM. Mechanisms of vascular calcification in renal disease. Clin 

Nephrol. 2005;63:146-57. 

89  Jono S, McKee M, Shioi A, Nishizawa Y, Mori K, Morii H, Giachelli CM. 

Phosphate regulation of vascular smooth muscle cell calcification. Circ Res. 

2000;87 (7):10-7. 

90  Giachelli CM, Jono S, Shioi A, Nishizawa Y, Mori K, Morii H: Vascular 

calcification and inorganic phosphate. Am J Kidney Dis. 2001;38(Suppl 1):34–7. 

91  Giachelli CM. Vascular Calcification: in vitro evidence for the role of inorganic 

phosphate. J Am Soc Nephrol. 2003;14 (Suppl 4):300–4. 

92  Amann K, Ritz E, Wiest G, Klaus G, Mall G. A role of parathyroid hormone for 

the activation of cardiac fibroblasts in uremia. J Am Soc Nephrol. 1994;4:1814-

19.  

93  Jono S, Nishizawa Y, Shioi A, Morii H. Parathyroid Hormone–Related Peptide 

as a Local Regulator of Vascular Calcification: its inhibitory action on in vitro 

calcification by bovine vascular smooth muscle cells. Arterioscler Thromb Vasc 

Biol. 1997;17(6):1135-42. 



REFERÊNCIAS - 95 
 

                                                                                                                                          
94  Drüeke TB, Massy, ZA. Phosphate Binders in CKD: Bad News or Good News? 

J Am Soc Nephrol. 2012;23:1277–80. 

95  Daugirdas JT, Chertow GM, Larive B, Pierratos A, Greene T, Ayus JC, 

Kendrick CA, James SH, Miller BW, Schulman G, Salusky IB, Kliger AS; 

Frequent Hemodialysis Network (FHN) Trial Group. Effects of frequent 

hemodialysis on measures of CKD mineral and bone disorder. J Am Soc 

Nephrol. 2012;23:727–38. 

96  Salusky IB. A new era in phosphate binder therapy: What are the options? 

Kidney Int Suppl. 2006;105:10-15. 

97  Moe SM, Chertow GM. The case against calcium-based phosphate binders. Clin 

J Am Soc Nephrol. 2006;1:697-703. 

98  Spaia S. Phosphate binders: Sevelamer in the prevention and treatment of 

hyperphosphataemia in chronic renal failure. Hippokratia. 2011;15:22-6. 

99  Bama MM, Kapoian T, O`Mara NB. Sevelamer Carbonate. Ann Pharmacother. 

2010;44:127-34. 

100  Pai AB, Shepler BM. Comparison of Sevelamer Hydrochloride and Sevelamer 

carbonate: Risk of Metabolic Acidosis and Clinical Implications. 

Pharmacotherapy. 2009;29(5):554-61. 

101  Chertow GM, Burke SK, Lazarus JM, Stenzel KH, Wombolt D, Goldberg D, 

Bonventre JV, Slatopolsky E. Poly[allylamine hydrochloride] (RenaGel): a 

noncalcemic phosphate binder for the treatment of hyperphosphatemia in 

chronic renal failure. Am J Kidney Dis. 1997;29(1):66-71. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stenzel%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9002531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wombolt%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9002531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goldberg%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9002531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bonventre%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9002531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slatopolsky%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9002531


REFERÊNCIAS - 96 
 

                                                                                                                                          
102  Slatopolsky EA, Burke SK, Dillon MA. The RenaGel Study Group: RenaGel, a 

nonabsorbed calcium- and aluminum-free phosphate binder, lowers serum 

phosphorus and parathyroid hormone. Kidney Int. 1999;55(1):299-307. 

103  Frazão JM, Adragão T. Non-Calcium-Containing Phosphate Binders: 

Comparing Efficacy, Safety, and Other Clinical Effects. Nephron Clin Pract. 

2012;120(2):108-19.  

104  Delmez J, Block G, Robertson J, Chasan-Taber S, Blair A, Dillon M, Bleyer AJ. 

A randomized, double-blind, crossover design study of sevelamer hydrochloride 

and sevelamer carbonate in patients on hemodialysis. Clin Nephrol. 

2007;68:386-91. 

105  Fan S, Ross C, Mitra S, Kalra P, Heaton J, Hunter J, Plone M, Pritchard N. A 

randomized, crossover design study of sevelamer carbonate powder and 

sevelamer hydrochloride tablets in chronic kidney disease patients on 

haemodialysis. Nephrol Dial Transplant. 2009;24:3794–9. 

106  Ketteler M, Rix M, Fan S, Pritchard N, Oestergaard O, Chasan-Taber S, Heaton 

J, Duggal A, Kalra PA. Efficacy and tolerability of sevelamer carbonate in 

hyperphosphatemic patients who have chronic kidney disease and are not on 

dialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3(4):1125-30. 

107  Qunibi W, Moustafa M, Muenz LR, He DY, Kessler PD, Diaz-Buxo JA, Budoff 

M. A 1-year randomized trial of calcium acetate versus sevelamer on 

progression of coronary artery calcification in hemodialysis patients with 

comparable lipid control: The Calcium Acetate RenagelEvaluation-2 (CARE-2) 

study. Am J Kidney Dis. 2008;51:952–65. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chasan-Taber%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18184521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blair%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18184521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dillon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18184521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bleyer%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18184521


REFERÊNCIAS - 97 
 

                                                                                                                                          
108  Block GA, Spiegel DM, Ehrlich J, Mehta R, Lindbergh J, Dreisbach A, Raggi P. 

Effects of sevelamer and calcium on coronary artery calcification in patients new 

to hemodialysis. Kidney Int. 2005;68:1815–24. 

109  Russo D, Miranda I, Ruocco C, Battaglia Y, Buonanno E, Manzi S, Russo L, 

Scafarto A, Andreucci VE: The progression of coronary artery calcification in 

predialysis patients on calcium carbonate or sevelamer. Kidney Int. 

2007;72:1255–61. 

110  Raggi P, Vukicevic S, Moysés RM, Wesseling K, Spiegel DM. Ten-Year 

Experience with Sevelamer andCalcium salts as Phosphate binders. Clin J Am 

Soc Nephrol. 2010;5 (Suppl 1):31-40. 

111  Ferreira A, Frazão JM, Monier-Faugere MC, Gil C, Galvao J, Oliveira C, 

Baldaia J, Rodrigues I, Santos C, Ribeiro S, Hoenger RM, Duggal A, Malluche 

HH, on behalf of the Sevelamer Study Group. Effects of sevelamer 

hydrochloride and calcium carbonate on renal osteodystrophy in hemodialysis 

patients. J Am Soc Nephrol. 2008;19:405-12. 

112  Barreto DV; Barreto FC; Carvalho AB; Cuppari L; Draibe SA; Dalboni MA, 

Moyses RMA, Neves KR, Jorgetti V, Miname M, Santos RD, Canziani MEF. 

Phosphate Binder Impact on Bone Remodeling and Coronary Calcification – 

Results from the BRIC Study. Nephron Clin Pract. 2008; 110(4):273–83. 

113  Mathew S, Lund RJ, Strebeck F, Tustison KS, Geurs T, Hruska KA. Reversal of 

the adynamic bone disorder and decreased vascular calcification in Chronic 

Kidney Disease by sevelamer carbonate therapy. J Am Soc Nephrol. 

2007;18:122-30. 



REFERÊNCIAS - 98 
 

                                                                                                                                          
114  Iwasaki-Ishizuka Y, Yamato H, Nii-Kono T, Kurokawa K, Fukagawa M. 

Dowregulation of parathyroid hormone receptor gene expression and 

osteoblastic dysfunction associated with skeletal resistance to parathyroid 

hormone in a rat model of renal failure with low turnover bone. Nephrol Dial 

Transplant. 2005;20:1904-11. 

115  Mancini G, Carbonara AO, Heremans JF. Immunochemical quantitation of 

antigens by single radial immunodiffusion. Immunochemistry.1965;2:235-54. 

116  Gouveia CH, Jorgetti V, Bianco AC. Effects of thyroid hormone administration 

and estrogen deficiency on bone mass of female rats. J Bone Miner Res. 

1997;12(12):2098-107. 

117  Parfitt AM, Drezner MK, Glorieux FH, Kanis JA, Malluche H, Meunier PJ, Ott 

SM, Recker RR. Bone histomorphometry: standardization of nomenclature, 

symbols, and units. Report of the ASBMR Histomorphometry Nomenclature 

Committee. J Bone Miner Res. 1987;2(6):595-610. 

118  Jepsen FL, Mortensen PB. Interstitial fibrosis of the renal cortex in minimal 

change lesion and its correlation with renal function. A quantitative study. 

Virchows Arch A Pathol Anat Histol. 1979;383(3):265-70. 

119  Tallon S, Berdud I, Hernandez A, Concepcion MT, Almaden Y, Torres A, 

Martin-Malo A, Felsenfeld AJ, Aljama P, Rodriguez M. Relative effects of PTH 

and dietary phosphorus on calcitriol production in normal and azotemic rats. 

Kidney Int. 1996;49:1441–6. 

120  Berdud I, Martin-Malo A, Almaden Y, Aljama P, Rodriguez M, Felsenfeld AJ. 

The PTH–calcium relationship during a range of infused PTH doses in the 

parathyroidectomizedrat. Calcified Tissue Int. 1998;62:457–61. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanis%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3455637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malluche%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3455637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meunier%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3455637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ott%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3455637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ott%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3455637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Recker%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3455637


REFERÊNCIAS - 99 
 

                                                                                                                                          
121  Szabó A, Freesmeyer MG, Abendroth K, Stein G, RosivallL, El-Shakmak A, 

Ritz E. Physiological doses of calcium regulatory hormones do not normalize 

bone cells in uremic rats. Eur J Clin Invest. 1999;29:529–35. 

122  Neves KR, Graciolli FG, dos Reis LM, Pasqualucci CA, Moyses RMA, Jorgetti 

V. Adverse effects of hyperphosphatemia on myocardial hypertrophy, renal 

function, and bone in rats with renal failure. Kidney Int. 2004; 66: 2237–2244. 

123  Neves KR, Graciolli FG, dos Reis LM, Graciolli RG, Neves CL, Magalhães AO, 

Custódio MR, Batista DG, Jorgetti V, Moysés RMA. Vascular calcification: 

contribution of parathyroid hormone in renal failure. Kidney Int. 2007;71:1262-

70. 

124  Batista DG, Neves KR, Graciolli FG, dos Reis LM, Graciolli RG, Dominguez 

WV, Neves CL, Magalhães AO, Custódio MR, Moysés RM, Jorgetti V. The 

bone histology spectrum in experimental renal failure: adverse effects of 

phosphate and parathyroid hormone disturbances. Calcif Tissue Int. 2010;87 

(1):60-7. 

125  López I, Rodríguez-Ortiz ME, Almadén Y, Guerrero F, de Oca AM, Pineda C, 

Shalhoub V, Rodríguez M, Aguilera-Tejero E. Direct and indirect effects of 

parathyroid hormone on circulating levels of fibroblast growth factor 23 in vivo. 

Kidney Int. 2011;80:475-82. 

126  Lavi-Moshayoff V, Wasserman G, Meir T, Silver J, Naveh-Many T. PTH 

increases FGF23 gene expression and mediates the high FGF23 levels of 

experimental kidney failure: a bone parathyroid feedback loop. Am J Physiol 

Renal Physiol. 2010;299 (4):882–9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Batista%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neves%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Graciolli%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=dos%20Reis%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Graciolli%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dominguez%20WV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dominguez%20WV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neves%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magalh%C3%A3es%20AO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cust%C3%B3dio%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moys%C3%A9s%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jorgetti%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20428857


REFERÊNCIAS - 100 
 

                                                                                                                                          
127  Sato T, Tominaga Y, Ueki T, Goto N, Matsuoka S, Katayama A, Haba T, 

Uchida K, Nakanishi S, Kazama JJ, Gejyo F, Yamashita T, Fukagawa M. Total 

parathyroidectomy reduces elevated circulating fibroblast growth factor 23 in 

advanced secondary hyperparathyroidism. Am J Kidney Dis. 2004;44:481–7. 

128  Silver J, Rodriguez M, Slatopolsky E. FGF23 and PTH—double agents at the 

heart of CKD. Nephrol Dial Transplant. 2012;27 (5):1715-20. 

129  Rodriguez-Ortiz ME, Lopez I, Muñoz-Castañeda JR, Martinez-Moreno JM, 

Ramírez AP, Pineda C, Canalejo A, Jaeger P, Aguilera-Tejero E, Rodriguez M, 

Felsenfeld A, Almaden Y: Calcium Deficiency Reduces Circulating levels of 

FGF-23. J Am Soc Nephrol. 2012;23 (7):1190-7.  

130  Evenepoel P, Naesens M, Claes Ket al. Tertiary 'hyperphosphatoninism' 

accentuates hypophosphatemia and suppresses calcitriol levels in renal 

transplant recipients. Am J Transplant. 2007;7:1193–1200. 

131  Kobayashi K, Imanishi Y, Miyauchi A, Onoda N, Kawata T, Tahara H, Goto H, 

Miki T, Ishimura E, Sugimoto T, Ishikawa T, Inaba M, Nishizawa T: Regulation 

of plasma fibroblast growth factor 23 by calcium in primary 

hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol. 2006; 154:93–9. 

132  Rodríguez M, López I, Muñoz J, Aguilera-Tejero E, Almaden Y. FGF23 and 

mineral metabolism, implications in CKD-MBD. Nefrologia. 2012;32 (3):275-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goto%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsuoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katayama%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haba%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Uchida%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakanishi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kazama%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gejyo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamashita%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fukagawa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15332221


REFERÊNCIAS - 101 
 

                                                                                                                                          
133  Bilezikian JP, Khan A, Potts JrJT, BrandiML, ClarkeBL, Shoback D, Jüppner H, 

D’Amour P, Fox J, Rejnmark L, Mosekilde L, Rubin MR, Dempster D, Gafni R, 

Collins MT, Sliney J, Sanders J. Hypoparathyroidism in the Adult: 

Epidemiology, Diagnosis, Pathophysiology, Target Organ Involvement, 

Treatment, and Challenges for Future Research. Bone Miner Res. 2011;26 

(10):2317–37. 

134  Rubin MR, Dempster DW, Zhou H, Shane E, Nickolas T, Sliney J Jr, Silverberg 

SJ, Bilezikian JP. Dynamic and structural properties of the skeleton in 

hypoparathyroidism. J Bone Miner Res. 2008;23:2018–24. 

135  Rubin MR, Dempster DW, Kohler T, Stauber M, Zhou H, Shane E, Nickolas T, 

Stein E, Sliney J Jr, Silverberg SJ, Bilezikian JP, Müller R. Three dimensional 

cancellous bone structure in hypoparathyroidism. Bone.2010;46:190–5. 

136  Meleti Z, Shapiro IM, Adams CS. Inorganic phosphate induces apoptosis of 

osteoblast-like cell in culture. Bone 2000; 27:359-66. 

137  Adams CS, Mansfield K, Perlot LR, Shapiro IM. Matrix Regulation of Skeletal 

Cell Apoptosis. Role of calcium and phosphate ions. J Biol Chem. 2001;276 

(23):20316-22. 

138  Cejka D, Ja¨ger-Lansky A, Kieweg H, Weber M, Bieglmayer C, Haider DG, 

Diarra D, Patsch JM, Kainberger F, Bohle B, Haas M. Sclerostin serum levels 

correlate positively with bone mineral density and microarchitecture in 

haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2012;27:226–30. 

139  Kulkarni NH, Halladay DL, Miles RR, Gilbert LM, Frolik CA, Galvin RJ, 

Martin TJ, Gillespie MT, Onyia JE. Effects of parathyroid hormone on Wnt 

signaling pathway in bone. J Cell Biochem. 2005; 95:1178–90. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shapiro%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11278303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gilbert%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15962290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frolik%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15962290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Galvin%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15962290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15962290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gillespie%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15962290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Onyia%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15962290


REFERÊNCIAS - 102 
 

                                                                                                                                          
140  Shanahan CM. Vascular calcification-a matter of damage limitation? Nephrol 

Dial Transplant. 2006;21:1166-9. 

141  Kawata T, Nagano N, Obi M, Miyata S, Koyama C, Kobayashi N, Wakita S, 

Wada M. Cinacalcet suppresses calcification of the aorta and heart in uremic 

rats. Kidney Int. 2008;74 (10):1270-7. 

142  Lopez I, Aguilera-Tejero E, Mendonza FJ, Almaden Y, Perez J, Martin D, 

Rodriguez M. Calcimimetic R-568 decreases extraosseous calcifications in 

uremic rats treated with calcitriol. J Am Soc Nephrol. 2006; 17(3): 795-804. 

143  Moe SM, Seifert MF, Chen NX Sinders RM, Chen X, Duan D, Henley C, 

Martin D, Gattone VH 2nd. R-568 reduces ectopic calcifications in a rat model 

of chronic kidney disease-mineral bone disorder (CKD-MBD). Nephrol Dial 

Transplant. 2009;24 (8):2371-7. 

144  Joki N, Nikolov IG, Caudrillier A, Mentaverri R, Massy ZA, Drüeke TB. 

Effects of calcimimetic on vascular calcification and atherosclerosis in uremic 

mice. Bone. 2009;45 (Suppl 1): 30-4. 

145  Shobeiri N, Adams MA, Holden RM. Vascular calcification in animal models of 

CKD: A review. Am J Nephrol. 2010;31:471-81. 

146  Cozzolino M, Dusso AS, Liapis H, Finch J, Lu Y, Burke SK, Slatopolsky E.The 

effects of sevelamer hydrochlorid and calcium carbonate on kidney calcification 

in uremic rats. J Am Soc Nephrol. 2002;13: 2299-2308. 

147  Cozzolino M, Staniforth ME, Liapis H, Finch J, Burke SK, Dusso AS, 

Slatopolsky E. Sevelamer hydrochlorid attenuates kidney and cardiovascular 

calcifications in long-term experimental uremia. Kidney Int. 2003;64:1653-61. 



REFERÊNCIAS - 103 
 

                                                                                                                                          
148  Katsumata K, Kusano K, Hirata M, Tsunemi K, Nagano N, Burke SK, 

Fukushima N. Sevelamer Hydrochlorid prevents ectopic calcification and renal 

osteodystrophy in chronic renal failure rats. Kidney Int. 2003;64:441-50. 

149  Nagano N, Miyata S, Abe M, Kobayashi N, Wakita S, Yamashita T, Wada M. 

Effect of manipulating serum phosphorus with phosphate binder on circulating 

PTH and FGF-23 in renal failure rats. Kidney Int. 2006;69:531-7.  

150  Chertow GM, Burke SK, Raggi P. Treat to Goal Working Group: Sevelamer 

attenuates the progression of coronary and aortic calcification in hemodialysis 

patients. Kidney Int. 2002;62:245-52. 

151  Moe SM, Radcliffe JS, White KE, Gattone VH 2nd, Seifert MF, Chen X, 

Aldridge B, Chen NX. The Pathophysiology of Early-Stage Chronic Kidney 

Disease- Mineral Bone Disorder (CKD-MBD) and response to Phosphate 

Binders in the rat. J Bone Miner Res. 2011;26:2672-81. 

152  Oliveira RB, Cancela ALE, Graciolli FG, Dos Reis LM, Draibe SA, Cuppari L, 

Carvalho AB, Jorgetti V, Canziani ME, Moysés RM. Early control of PTH and 

FGF23 in normophosphatemic CKD patients: A new target in CKD-MBD 

therapy? Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5:286-91. 

153  Koiwa F, Kazama JJ, Tokumoto A, Onoda N, Kato H, Okada T, Nii-Kono T, 

Fukagawa M, Shigematsu T: Sevelamer hydrochloride and calcium bicarbonate 

reduce serum fibroblast growth factor 23 levels in dialysis patients. Ther Apher 

Dial. 2005,9:336–9. 



REFERÊNCIAS - 104 
 

                                                                                                                                          
154  Graciolli FG, Oliveira RB, dos Reis LM, Cancela ALE, Cuppari L, Canziani 

ME, Carvalho AB, Sabbagh Y, Jorgetti V, Schiavi S, Moysés RMA. Wnt 

Pathway Inhibition: Another actor in CKD-MBD Patophysiology? J Am Soc 

Nephrol 2010; 21: 774A. (Presented at Renal Week 2010: American Society of 

Nephrology 43rd Annual Meeting; 2010 November 16-21; Denver, Colorado, 

USA. Abstracts). 

155  Raggi P, James G, Burke SK, Bommer J, Chasan-Taber S, Holzer H, Braun J, 

Chertow GM. Decrease in thoracic vertebral bone attenuation with calcium-

based phosphate binders in hemodialysis. J Bone Miner Res. 2005;20:764-72.  

156  Wijenayaka AR, Kogawa M, Lim HP, Bonewald LF, Findlay DM, Atkins GJ. 

Sclerostin stimulates osteocyte support of osteoclast activity by a RANKL-

dependent pathway. PLoS One. 2011;6:e25900. 

157  Coen G, Ballanti P, Balducci A, Calabria S, Fischer MS, Jankovic L, Manni M, 

Morosetti M, Moscaritolo E, Sardella D, Bonucci E. Serum osteoprotegerin and 

renal osteodystrophy. Nephrol Dial Transplant. 2002;17:233-8. 

158  Sutherland MK, Geoghegan JC, Yu C, Turcott E, Skonier JE, Winkler DG, 

Latham JA. Sclerostin promotes the apoptosis of human osteoblastic cells:a 

novel regulation of bone formation. Bone. 2004;35:828-35. 

159  Moriishi T, Fukuyama R, Ito M, Miyazaki T, Maeno T, Kawai Y, Komori H, 

Komori T: Osteocyte Network, a Negative Regulatory System for Bone Mass 

Augmented by the Induction of Rankl in Osteoblasts and Sost in Osteocytes at 

Unloading. PLoS One. 2012;7:e40143. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bommer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15824849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chasan-Taber%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15824849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holzer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15824849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15824849
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chertow%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15824849


REFERÊNCIAS - 105 
 

                                                                                                                                          
160  Morvan F, Boulukos K, Clément-Lacroix P, Roman Roman S, Suc-Royer I, 

Vayssière B, Ammann P, Martin P, Pinho S, Pognonec P, Mollat P, Niehrs C, 

Baron R, Rawadi G. Deletion of a single allele of the Dkk1 gene leads to an 

increase in bone formation and bone mass. J Bone Miner Res. 2006;21:934–45. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roman%20Roman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suc-Royer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vayssi%C3%A8re%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ammann%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pinho%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pognonec%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mollat%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niehrs%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baron%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rawadi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16753024


 



 

 

 



Mensagem original 
De: caroline.vinck@ugent.be 
Para: rosa.moyses@uol.com.br 
Assunto: RE: Regulation of Sclerostin Expression by Dietary Phosphate in a 
Rodent Model of Adynamic Bone Disease Related to Hypoparathyroidism 
Enviada: 07/02/2013 21:28 
 
Dear Dr Moyses, 
 
Thank you for submitting the above manuscript to NDT. 
 
Your manuscript number is NDT‐00237‐2013. Please note this number down 
and make sure you mention it in all future correspondence. 
 
In order to validate the email addresses of all co‐authors, you will all receive 
an email confirming this manuscript ID. 
 
As corresponding author you can keep track of your manuscript by logging on 
periodically to Nephrology Dialysis Transplantation Manuscript Central web 
site (http://mc.manuscriptcentral.com/ndt), where the status will be 
displayed in your Author Center. 
 
OPTIONAL OPEN ACCESS – Please note that if your manuscript is accepted for 
publication in NDT, you will have the option, at an additional charge, to make 
your paper freely available online immediately upon publication, under the 
Oxford Open initiative (see http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/). 
Selecting this option in no way influences the review process of your paper. 
 
Yours sincerely, 
 
Prof. Dr. C. Zoccali 
Editor‐in‐Chief, Nephrology Dialysis Transplantation 

http://mc.manuscriptcentral.com/ndt
http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/


For Peer Review

 

 

 

This is the overview page 
 

 

 

Regulation of Sclerostin Expression by Dietary Phosphate in 

a Rodent Model of Adynamic Bone Disease Related to 
Hypoparathyroidism 

 

 

Journal: Nephrology Dialysis Transplantation 

Manuscript ID: Draft 

Manuscript Type: Original article - Basic Science 

Date Submitted by the Author: n/a 

Complete List of Authors: Ferreira, Juliana; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Ferrari, Guaraciaba; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Cavallari, Raquel; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Neves, Katia; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Dominguez, Wagner; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
dos Reis, Luciene; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Graciolli, Fabiana; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Oliveira, Elizabeth; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Liu, S; Genzyme, A Sanofy Company, The Genzyme R & D Center 
Sabbagh, Yves; Genzyme, A Sanofy Company, The Genzyme R & D Center 
Jorgetti, Vanda; Universidade de São Paulo, Nephrology Division 
Schiavi, Susan; Genzyme, A Sanofy Company, The Genzyme R & D Center 
Moyses, Rosa; Universidade de São Paulo,  Nephrology Division 

Key Words: 
apoptosis, bone, chronic renal disease, gene expression, 
hyperphosphatemia 

  

 

 

Nephrology Dialysis Transplantation



For Peer Review

São Paulo, February 7, 2013. 

 

Dr. Carmine Zoccali, 

NDT Editor-in-Chief 

Dear Dr. Zoccali, 

 

 We are submitting the manuscript entitled "Regulation of Sclerostin Expression by Dietary 

Phosphate in a Rodent Model of Adynamic Bone Disease Related to Hypoparathyroidism".  We 

hope that you will find it suitable for publication as an original research article in NEPHROLOGY 

DIALYSIS TRANSPLANTATION. 

 Although CKD-MBD is one of the most common complications of CKD, there is still a 

lack of information regarding its physiopathology and any new piece of information that could be 

given from new studies would be helpful to provide the foundation for development of new 

therapeutic strategies. Recent studies raise the possibility that dysregulation of the osteocyte Wnt/β-

catenin signaling pathway contribute to renal osteodystrophy. In this study, we investigated the role 

of phosphate in the pathogenesis of CKD-MBD using an experimental model of Adynamic Bone 

Disease associated with hypoparathyroidism. We could observe the PTH-independent effects of 

phosphate on bone and confirm that, in CKD, there is an inhibition of Wnt-pathway. We also 

showed that, in CKD, dietary phosphate regulates bone Sclerostin mRNA expression and serum 

protein levels independently of PTH. In recognition, this study was partially presented at 2012 ASN 

meeting in San Diego, as an oral presentation and awarded as one of the best abstracts presented by 

young investigators. 

 Neither the manuscript nor any significant part of it is under consideration for publication 

elsewhere or has appeared elsewhere in a manner that could be construed as a prior or duplicate 

publication of the same, or very similar, work. All of the undersigned authors participated actively 

in the study, and the potential conflicts of interest are described at the end of the manuscript. All of 

the authors have read and approved the manuscript in its present form and have agreed to its 

submission to NDT. 

 

Yours sincerely, 

Rosa M. A. Moysés 

Nephrology Department – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo  

Av. Dr. Arnaldo, 455, 3º andar, sala 3342, CEP 01246-903 

São Paulo, SP, Brazil 

Phone: +55 11 3061-8351 

Page 1 of 30 Nephrology Dialysis Transplantation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

 1

Regulation of Sclerostin Expression by Dietary Phosphate in a Rodent 

Model of Adynamic Bone Disease Related to Hypoparathyroidism 

 

Juliana C. Ferreira
1
; Guaraciaba O. Ferrari

1
; Raquel T. Cavallari

1
; Katia R. Neves

1
; 

Wagner V. Dominguez
1
; Luciene M. dos Reis

1
; Fabiana G. Graciolli

1
; Elizabeth M. 

Oliveira
1
; Shiguang Liu

2
; Yves Sabbagh

2
; Vanda Jorgetti

1
; Susan Schiavi

2 
and Rosa M. 

A. Moysés
1
. 

 

1
Department of Internal Medicine, Nephrology Division, Universidade de São Paulo, 

SP, Brazil and 
2
Genzyme, a Sanofi Company, USA. 

 

 

Correspondence:  

Rosa MA Moysés MD, PhD 

Laboratório de Fisiopatologia Renal (LIM-16) 

Av. Dr. Arnaldo, 455, s/ 3342; ZIP CODE 01246-903 São Paulo, SP, Brazil 

Phone: 55 11 30618351 

E-mail: rosa.moyses@uol.com.br 

 

 

 

 

 

 

Page 2 of 30Nephrology Dialysis Transplantation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

 2

ABSTRACT 

Background. Recent studies raise the possibility that dysregulation of the osteocyte 

Wnt/β-catenin signaling pathway contribute to bone turnover disturbances and renal 

osteodystrophy. We investigated the role of phosphate in the pathogenesis of CKD-

MBD using an experimental model of ABD associated with hypoparathyroidism.  

Methods. Parathyroidectomy was performed to prevent elevations in PTH and 

development of high turnover disease. Rats were divided into three groups and 

subjected to 5/6 nephrectomy (Nx) and parathyroidectomy (PTx) with different P 

content in the diet: Sham group (sham Nx+PTx + 0.6% P), Nx+PTx 0.6% (P 0.6%) and 

Nx+PTx 1.2% (P 1.2%).  

Results. Elevated creatinine, decreased serum calcium and decreased bone formation 

rates were observed in all Nx+PTx rats. Importantly, reduced serum PTH and FGF-23 

in Nx+PTx animals resulted in equivalent levels of hyperphosphatemia regardless of 

the diet with increased fractional excretion observed only in Nx+PTx 1.2% rats. These 

animals also showed a lower bone volume (BV/TV), increased osteoblast and osteocyte 

apoptotic rates and higher SOST and Dickkopf-1 gene expression. Rats fed 0.6% P diet 

showed the lowest Scl levels as well as lower glycogen synthase kinase 3 beta and 

receptor activator of nuclear factor kappa B gene expression than other animals. A 

negative correlation between BV/TV and serum Scl was found.  

Conclusions. Dietary P regulates SOST expression through a PTH-independent 

mechanism, in CKD and ABD related to hypoparathyroidism. Our findings also 

underscore the role of P control in CKD-MBD. 

 

Keywords: apoptosis; bone; chronic renal disease; gene expression; 

hyperphosphatemia. 
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SHORT SUMMARY 

-We developed an experimental model of ABD through nephrectomy and 

parathyroidectomy (Nx+PTx). 

-Rats that were fed with a high P diet presented lower bone volume than those fed a 

normal P diet. 

-These changes in bone volume were accompanied by higher apoptotic rate of bone 

cells, as well as higher bone SOST and Dickkopf-1 gene expression. 

-In CKD with ABD related to hypoparathyroidism, dietary P regulates SOST 

expression through a PTH-independent mechanism, underscoring the role of P control 

in CKD-MBD. 
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INTRODUCTION 

The chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD) is 

characterized by a complex pathophysiology, with a wide variability in terms of bone 

turnover, ranging from extremely low to extremely high bone formation rates 
1
. 

Adynamic Bone Disease (ABD) has become an increasingly common manifestation of 

bone abnormalities in CKD patients and its prevalence is associated with the use of 

calcium salts as phosphate binders and calcitriol for the treatment of secondary 

hyperparathyroidism that may contribute to strong over-suppression of parathyroid 

hormone (PTH) 
2,3

. The presence of ABD in patients with CKD has important clinical 

consequences including increased fracture risk 
4,5

 and vascular calcification 
6,7

, which 

contribute to increased mortality in these patients. 

The hallmark of ABD is a decrease in bone turnover with normal or lower 

osteoid surface 
1,2,6,8,9,10,11

. The pathophysiology of ABD is multifactorial and several 

factors can contribute to this disease, such as diabetes, older age, uremia, as well as 

parathyroidectomy 
12

. Potential mechanisms also include PTH receptor downregulation 

and decreased osteoblast proliferation, which is a prevalent feature and is consistent 

with the involvement of osteoblast apoptosis, recognized as an important factor in the 

determination of bone formation rates 
12

. However, a clear understanding of the 

mechanisms that lead to the ABD, as well as the potential role of other bone cell types, 

such as osteocytes, is still lacking.  

There is evidence that osteocytes are a source of bone remodeling factors 

including the receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL), 

osteoprotegerin (OPG) and sclerostin (Scl) and influences osteoclast and osteoblast 

activity 
13,14,15,16

. Recent studies raise the possibility that in addition to effects in 

osteoblasts, regulation of the osteocyte Wnt/β-catenin signaling pathway within 

osteocytes also contribute to bone turnover and renal osteodystrophy 
17,18

. 
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Wingless-type MMTV integration site family proteins (Wnts) are soluble 

glycoproteins that promote osteogenesis through a β-catenin dependent increase in 

osteoblastic proliferation and differentiation, decrease in apoptosis 
19

 and modulation of 

osteoclast activity 
20

. The Wnt/β-catenin pathway has some inhibitors, such as Scl, 

encoded by SOST gene and produced by mature osteocytes, and Dickkopf-1 (Dkk-1), 

encoded by Dkk-1 gene and expressed by a variety of cells 
21

. They antagonize Wnt/β-

catenin canonical signaling, leading to decreased bone formation 
22

. A recent study has 

shown that both inhibitors are elevated in serum of CKD patients on hemodialysis and 

there was an inverse correlation between Scl levels and bone formation rate, as well as 

with PTH 
23

. 

Some evidence suggests that the effects of PTH on bone may be at least partly 

mediated by regulation of Scl expression. Exogenous administration of PTH results in 

downregulation of osteocytic Scl expression in vivo and in vitro 
24,25

. In addition to 

PTH, other factors have been suggested as possible regulators of SOSTgene expression, 

like decreased mechanical loading 
26

. However, the involvement and potential 

regulation of Wnt/β-catenin pathway in ABD has not been investigated. 

Another limitation to a better comprehension of ABD is the few numbers of 

experimental studies that evaluated its physiopathology. The difficulties in establishing 

a model of CKD and ABD is the fact that experimental CKD usually leads to 

hyperparathyroidism. In this study, we employed a model of Nx+PTx without PTH 

infusion in order to obtain ABD and to eliminate the confounding effects of PTH on the 

β-catenin pathway and bone turnover. Additionally, we examined the potential 

influence of dietary phosphate (P) on CKD-MBD of this model. 
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METHODS 

All experimental procedures were conducted in accordance with guidelines of 

the standing Committee on Animal Research of Universidade de São Paulo (CAPPESQ 

0962/08). 

 

Experimental protocol 

Male Wistar rats, at initial weights of 300-350g, were obtained from our local 

breeding colony for use in this study. They were housed in individual cages in a light-

controlled environment (12h on/12 h off), at a constant temperature (25°C) and 

humidity (25%) and fed a standard diet (Lab Diet 5002, Purina Mills, USA), containing 

P (0.6%), Ca (0.8 %), protein (20%) and Vitamin D3 2,2 IU/g, for one week. After that, 

they were anesthetized with pentobarbital (50mg/Kg intraperitoneally, ip) and divided 

into three groups. Two groups underwent parathyroidectomy (PTx), involving 

microsurgical techniques using electrocautery, and 5/6 nephrectomy (Nx), which 

consisted of removal of the right kidney and infarction of approximately two-thirds of 

the left kidney. A third group underwent a Sham version of these procedures (sham 

Nx+PTx group). One day after surgery, animals were divided into three groups that 

received different diets: Nx+PTx 0.6%, which received a 0.6% P diet (Lab Diet 5002, 

Purina Mills, USA); Nx+PTx 1.2%, which received a 1.2% P diet (Modified Lab Diet 

5002 w/1.2% P, USA) and sham group (sham Nx+PTx), which received a 0.6% P diet 

(Lab Diet 5002, Purina Mills, USA). The diets had the same composition of Ca (0.8 %), 

protein (20%) and Vitamin D3 2,2 IU/g, except the P content. A pair-feeding protocol 

was used, where the amount of feed provided to the pair of animals, was determined by 

the animal of the pair that had eaten less food. Weight measurement and tail cuff 

plethysmography were performed weekly. Water Access was ad libitum. A flurochrome 
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bone marker (Terramycin) in a dose of 25mg/kg was ip injected on days 11 and 12, as 

well as on days 4 and 5 before sacrifice. For the last two days of the 8-week study, the 

rats were held in metabolic cages and 24h urine samples were collected. After 8 weeks 

of PTx and Nx, rats were anesthetized and sacrificed through aortic puncture 

exsanguination. Serum samples were frozen at – 20°C for later biochemical evaluation. 

The heart was excised and left ventricle dissected for weight. Femurs were removed for 

bone histomorphometry and tibiae were removed to evaluate apoptosis of osteoblasts 

and osteocytes and gene expression analysis.  

 

Biochemical analysis 

Serum and urinary Creatinine (Cr), serum and urinary P (colorimetric assay, 

Labtest, Lagoa Santa/MG, Brasil), ionic calcium (iCai) (AVL-9140 Autoanalyzer AVL 

Scientific Corporation, Roswell, GA, USA), urinary calcium (colorimetric assay, Cobas, 

Roche, Indianapolis, IN, USA), PTH (ELISA assay, Immutopics, San Clemente, CA, 

USA), Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23) (ELISA assay, Kainos Laboratories, 

Tokyo, Japan), serum Scl (ELISA assay, EIAab Science Co. Ltd., China) and calcitriol 

(1,25OH2VitaminD3) (liquid chromatography) were measured. Also, we determined 

albuminuria by radial immunodiffusion method 
27

. 

 

Bone histomorphometry 

At the sacrifice, the left femur of each rat was removed, dissected free of soft 

tissue, immersed in 70% ethanol, and processed as described previously 
28

. Static, 

structural and dynamic parameters of bone formation and resorption were measured of 

distal metaphyses (magnification, 250x; 30 fields), 195µm from the epiphyseal growth 

plate, using an Osteomeasure image analyzer (Osteometrics, Atlanta, GA, USA). 
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Structural parameters included trabecular thickness, trabecular separation, expressed in 

µm and trabecular number, expressed in number/mm. Static parameters included ratios 

of trabecular volume/bone volume, osteoid volume/bone volume, osteoid surface/bone 

volume, osteoblast surface/bone volume, fibrosis volume, eroded surface/bone surface, 

osteoclast surface/bone surface, all expressed as percentages, and osteoid thickness, 

expressed in µm. Mineral apposition rate was determined from the distance between the 

two terramycin labels, divided by the time interval between the two terramycin 

administrations and is expressed in µm/day. Mineralization lag time is expressed in 

days. The percentage of double terramycin-labeled (mineralizing) surface per bone 

surface and bone formation rate completed the dynamic evaluation. Histomorphometric 

indices were reported using nomenclature recommended by the American Society of 

Bone and Mineral Research 
29

. All animal data were obtained through blind 

measurement.  

 

Osteoblasts and osteocytes apoptosis 

It was performed in the left tibia by the TUNEL technique (TdT-mediated X-

dUTP Nick end labeling). For this procedure, we used the instructions in the Apoptag 

plus Peroxidase in Situ Apoptosis Detection Kit. To evaluate the percentage of 

osteoblasts and osteocytes apoptosis, in the cortical and trabeculae, as well as in bone 

marrow, we used the counting points method. Each cell type was analyzed in 60 fields, 

with a final magnification of 1.000x, to obtain a final value expressed as a percentage of 

apoptotic cells. 
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Gene expression analysis 

The right tibia of each rat was used to perform SOST, Dkk-1, β-catenin, 

glycogen synthase kinase 3 beta (Gsk3b), lymphoid enhancer-binding factor 1 (Lef1), 

low density lipoprotein receptor-related protein 5 (Lrp5), low density lipoprotein 

receptor-related protein 6 (Lrp6), secreted related-frizzled protein 1 (Srfp1), secreted 

related-frizzled protein 4 (Srfp4), transforming growth factor beta 1 (TGF-β1), Wnt 7b, 

Wnt 10b, OPG, RANKL, Receptor activator of nuclear factor kappa B (RANK) and 

RANKL/OPG rate gene expression, analyze by TaqMan Low Density Array (TLDA) 

technique. These genes are related to the activity of osteoblasts and osteoclasts and the 

Wnt/ β-catenin pathway. Srfp1 and Srfp4 are inhibitors of Wnt/ β-catenin pathway. 

For this analysis, soft tissues were harvested and snap frozen in Trizol (Sigma, 

St. Louis, MO, USA). Bone shafts were collected, epiphysis removed, bone marrow 

displaced via centrifugation, and the shafts placed in Trizol (Sigma, St. Louis, MO, 

USA). RNA was extracted using the chloroform and isopropanol precipitation method. 

The extracted RNA was treated with DNase, purified on a Qiagen (Valencia, CA, USA) 

column and eluted in RNAse free water. A reverse transcriptase reaction was 

performed. The generated cDNA was used in single TaqMan assays or TaqMan low 

density arrays (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA) containing genes of interest 

and assayed according to the manufacturer’s protocol. The difference in expression was 

calculated using 18S as the control gene. 

 

Statistical analysis 

Results are presented as mean ± SE or as median (25-75). One-Way ANOVA 

and Kruskal Wallis test were used for parametric and nonparametric data respectively. 

A linear regression test (Spearman) was used to assess the correlation between two 
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variables. GraphPad Prism software, version 4.0 (GraphPad, San Diego, CA, USA) was 

used. P values <0.05 were considered statistically significant. 

 

 

RESULTS 

 

General data 

Initial body weight was not different among groups. Nx+PTx groups presented 

lower final weight, lower food intake, higher tail cuff pressure (TCP) and higher heart 

weight compared to sham group. We did not observe differences in final body weight, 

food intake, TCP and heart weight between Nx+PTx groups (Table 1).  

 

Laboratorial findings  

As shown in Table 2, Nx+PTx rats had lower creatinine clearance (Creat Clear), 

with correspondingly higher serum Cr, P and albuminuria, as well as lower ionized iCa 

and FGF-23 than sham group. Fractional excretion of phosphate (FeP) was higher in 

Nx+PTx 1.2% than the other groups. Calcitriol and calciuria were non-significantly 

higher in Nx+PTx 0.6% group than the other groups. Despite no statistical difference, 

Nx+PTx groups showed lower levels of PTH. There were no differences between 

Nx+PTx groups in regards to serum Cr, P, Creat Clear, iCa, FGF-23, PTH and 

albuminuria. Importantly, the lowest serum Scl was found in Nx+PTx 0.6% animals, 

despite similar serum P levels in Nx+PTx groups.  

 

Bone histomorphometry 

As shown in Table 3, all Nx+PTx rats showed lower osteoid volume, lower 

osteoid surface, lower osteoblastic and osteoclastic surfaces, lower eroded surface, 

lower mineralization surface, lower mineral apposition rate and lower bone formation 
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rate, relative to control animals and the absence of fibrosis, confirming the status of low 

bone remodeling. 

Nx+PTx 0.6% group had a higher bone volume with a corresponding lower 

trabecular separation and higher trabecular number than Nx+PTx 1.2% and sham group. 

In addition, Nx+PTx 0.6% animals also showed higher mineralization lag time and 

lower adjusted apposition rate than Nx+PTx 1.2% and sham group (Table 3). 

We did not observe any differences in eroded surface or osteoclastic surface 

between Nx+PTx groups (Table 3). Interestingly, a negative correlation between bone 

volume and serum Scl was found (Figure 1).  

 

Osteoblasts and osteocytes apoptotic rate 

Nx+PTx 0.6% rats had a lower osteoblastic and osteocytic apoptotic rate 

compared to sham group. There were a higher percentage of apoptotic osteocytes and 

osteoblasts in Nx+PTx 1.2% compared to the Nx+PTx 0.6% group (Table 4).   

 

Gene expression analysis 

As shown in Table 5, Nx+PTx 1.2% group had higher SOST and Dkk-1 mRNA 

levels relative to Nx+PTx 0.6% and sham animals. Significant differences were not 

observed in β-catenina, Lef1, Lrp6, Srfp1, TGF-β1, OPG, RANKL and RANKL/OPG 

rate expression across any groups. Gsk3b and RANK was reduced in Nx+PTx 0.6% 

relative to Nx+PTx 1.2% and sham groups. Nx+PTx 0.6% also showed reduced low 

Lrp5, Srfp4 and Wnt 10b expression than sham group. Nx+PTx 1.2% showed higher 

Wnt 7b expression than sham animals. 
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DISCUSSION 

In this study, we evaluated the effects of P on CKD-MBD in a model of ABD 

related to hypoparathyroidism, where rats were subjected to Nx+PTx without PTH 

infusion and fed either a 0.6% P diet or 1.2% P diet. The postsurgical 

hypoparathyroidism is a cause of ABD by the lack of trophic actions of PTH on bone 

turnover 
2
. 

Compared to sham group, our Nx+PTx rats had higher serum Cr, lower Creat 

Clear and albuminuria consistent with the induction of CKD. Nx+PTx rats were sicker 

than sham rats and presented lower ingestion and final weight, despite pair-feeding 

protocol. Importantly, both Nx+PTx 0.6% and 1.2% rats were hyperphosphatemic with 

no significant differences between them. However, Nx+PTx 1.2% rats had increased 

FeP, confirming the higher P load in this group. PTx resulted in reduced iCai levels and 

was effective in prevent hyperparathyroidism. The relatively reduced PTH in these 

animals is analogous to that observed in CKD patients with PTH over-suppression and 

associated ABD. PTx also resulted in reduced FGF-23 levels. This observation is in 

agreement with previously reported studies demonstrating that PTH is a positive 

regulator of FGF-23 
30,31 

and is required for P-dependent regulation of FGF-23 
32

. Our 

data is also in agreement with studies demonstrating that hypocalcemia is associated 

with low FGF-23 
33,34,35

. These results show that P overload from diet, even in the 

presence of decreased PTH and FGF-23, can induce higher FeP. 

All Nx+PTx rats presented lower bone turnover. Of note, only Nx+PTx1.2% 

had reduced bone volume. The effects of high P intake in promoting bone loss have 

been described in normal individuals 
36,37 

and in CKD dialysis patients where P 

overload can also contribute to the high incidence of osteoporosis in this population 
38

. 

Loss of bone is also observed in animals with normal renal function fed with 1.2% P 
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diet for 8 weeks 
39

. Tani et al. 
40

 demonstrated in mature rats that prolonged exposure to 

an excess dietary P (1.2% and 1.5%) increases PTH, and subsequent high bone turnover 

that promotes a negative P balance. These findings are consistent with mechanisms 

associated with bone loss in secondary hyperparathyroidism 
41

. However, we have 

previously reported a lower bone volume found in Nx+PTx rats fed with high P diet 

(1.2%) that developed hyperphosphatemia but had normal physiologic PTH levels as 

they that received PTH infusion to mirror physiologic levels. These results suggest that 

PTH elevation may not be necessary for P-associated alterations in bone volume 
42

. 

Furthermore, these observations were independent of the PTH infusion rate 
43

. In 

addition, we clearly demonstrated that Nx+PTx 1.2% had increased osteoblastic and 

osteocytic apoptotic rate than Nx+PTx 06%, as previously shown in vitro by Meleti et 

al 
44

. 

Besides lower P dietary, another possibility for higher bone volume in Nx+PTx 

0.6% rats results of postsurgical hypoparathyroidism. In humans, regardless of etiology, 

chronic deficiency of PTH initially leads to decreased bone resorption and subsequently 

to reduced bone formation. However, the balance between resorption and formation 

favors the latter and as a result, increases bone mass in both the cortical and trabecular 

compartment 
45

. Studies in patients with normal renal function and hypoparathyroidism 

show reduced bone formation, reduced osteoid surface and resorption rate 
46

, but 

increased trabecular volume and cortical thickness compared to controls 
46,47

. However, 

these results may not apply to our animals since they also had CKD.  

An alternative mechanism may be explained by the growing evidence for the 

involvement of Wnt/β-catenin mechanism in the pathogenesis of CKD. We have 

recently shown that repression of the Wnt/β-catenin pathway is involved in the 

progression of high turnover renal osteodystrophy in a genetic model of CKD and that 
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these changes appear to be independent of PTH induced mechanism 
18

. Because of 

reduced PTH, we expected higher Scl levels in all Nx+PTx animals; however, Nx+PTx 

0.6% animals showed reduced levels of Scl. On the other hand, only animals fed high P 

diet showed higher mRNA SOST gene expression, despite similar serum P, PTH and 

Cr. Our data raise the possibility that dietary P may directly or indirectly regulates β-

catenin activity at least partially through modulation of SOST. The observed inverse 

correlation between serum Scl and bone volume is consistent with the well-known role 

of β-catenin on bone mass and suggests the involvement of Wnt/β-catenin pathway in 

the pathogenesis of renal osteodystrophy.  

In addition to P, we cannot exclude the hypothesis of a SOST-mediated effect 

on apoptosis, since canonical Wnt signaling appears to protect against programmed cell 

death through β-catenin mechanisms and others dependent of cell type. The mechanism 

by which this pathway increases the number of osteoblasts and osteocytes in vivo is not 

fully understood. Sutherland et al. demonstrated in vitro that Scl leads to apoptosis of 

human osteoblastic cells, modulating osteoblast survival and function 
48

. Therefore, a 

P-restricted diet may lead to decreased Scl synthesis with decreased bone cell apoptotic 

rates and better osteoblastic function.  

Another possible effect of dietary P on bone in our ABD animals is through 

calcitriol, since Shi et al. demonstrated that calcitriol induces osteoblast differentiation 

and matrix mineralization in vitro and increases bone mass in vivo 
49

. We could 

hypothesize that, despite no statistical difference, the higher calcitriol levels of CKD 

0.6% rats was possibly stimulated by the lower P content of the diet in this group, 

leading to a non-significantly higher calciuria. Dietary P restriction can increase renal 

1α-hydroxylase activity and mRNA independently of changes in PTH and calcium, 

most likely through decreased FGF23 levels 
50

. In addition, calcitriol could also have 
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acted through stimulation of canonical Wnt signaling, since Fretz et al. 
51

 showed that it 

enhances the expression of Lrp5, a critical component of Wnt pathway, through binding 

VDR to sites within Lrp5 gene locus in vitro and in vivo. 

Relative to gene expression analysis, our current study also showed a higher 

Dkk-1 gene expression in Nx+PTx 1.2% relative to Nx+PTx 0.6% and sham rats. This 

is in contrast to reports by Cejka et al.
 52

, who did not find differences in Dkk-1 serum 

levels between control and dialysis patients, or correlations between Dkk-1with PTH 

and bone turnover markers. We still do not know the real role of Dkk-1 on renal 

osteodystrophy. An interesting finding was related to Gsk3b, which leads to 

phosphorylation of β-catenin and stimulates β-catenin degradation. Lower Gsk3b gene 

expression was observed in animals fed 0.6% P than animals fed 1.2% P diet, 

suggesting that dietary P is involved in regulation of Wnt/β-catenin signaling. In 

addition, P was also shown to increase the gene expression of RANK, which could 

have contributed to a lower bone volume. 

This study has some limitations. First, we did not evaluate inflammatory 

markers in our animals, which could have influenced Scl levels. However, 

inflammation does not seem to be the major regulator of SOST/Scl in our animals, 

since inflammation is a common feature of uremia and would be present in both Nx 

groups. Second, serum P levels and FeP can change throughout the day. We have only 

measured serum P at the sacrifice, when animals were fasted. Probably, other serum P 

measures could have contributed to a better understanding of our results. Third, there 

was no correlation between serum levels of Scl and SOST gene expression. Probably, a 

longer time would be necessary for the production of circulating Scl from increased 

SOST mRNA. Another possibility is the technical difficulties in measuring serum Scl, 

since the method is not yet fully validated both in humans and in animals. Fourth, for 
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gene expression analysis, epiphysis was removed and bone marrow was displaced by 

centrifugation, so the analysis possible was performed predominately on cortical bone, 

whereas the histomorphometric analysis was performed entirely on trabecular bone. We 

really do not know if this contributed to a strong difference in our results. Fifth, for 

calcitriol measurement, we used pool of sera, allowing us to compare few samples per 

group and were not able to show significance differences among groups. Finally, we 

did not study a control group with 1.2% P diet because these animals probably would 

have hyperparathyroidism. However, despite these limitations and to the best of our 

knowledge, this is the first study to evaluate the role of P overload in a model of ABD 

related to hypoparathyroidism.  

We demonstrated for first time, in this study, that dietary P stimulates Wnt 

pathway suppressors in Nx+PTx animals, regulating bone SOST mRNA and Dkk-1 

mRNA expression independent of PTH in CKD. P was also shown to increase Gsk3b 

mRNA and RANK mRNA expression, the apoptosis of osteoblasts and osteocytes and 

to reduce bone volume. The underlying mechanisms of these findings are not well 

understood and further studies are necessary to elucidate them. Nevertheless, our 

findings underscore the role of dietary P in CKD-MBD, emphasizing the value of its 

control in this disease. 
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Table 1- General data 
 Sham 

(n=10) 

Nx+PTx 0.6% 

(n=9) 

Nx+PTx 1.2% 

(n=9) 

Initial BW (g) 253 ± 33 247 ± 13 273 ± 29 

Final BW(g) 378 ± 10 320 ± 35 a 312 ± 32 a 

Food intake (g/day) 19 (18-20) 17 (14-18) a 18 (17-18) a 

TCP (mmHg) 114 ± 6 143 ± 8 a 137 ± 10 a 

HW/BW 0.17 (0.17-0.19) 0.21 (0.18-0.26) a 0.25 (0.21-0.26) a 

TCP: Tail cuff pressure. HW/BW: heart weight/100g body weight; Nx+PTx: 5/6 nephrectomy and parathyroidectomy. a: p 

<0.05 vs. sham. 

 

 

 

Page 19 of 30 Nephrology Dialysis Transplantation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

 19

Table 2-Biochemical data  
 Sham 

(n=10) 

Nx+PTx 0.6% 

(n=9) 

Nx+PTx 1.2% 

(n=9) 

Creat (mg/dl) 0.6 ± 0.1 1.4 ± 0.9 a 1.3 ± 0.2 a 

Creat Clear (ml/min) 2.5 ± 0.7 1.0 ± 0.6 a 0.8 ± 0.2 a 

Albuminuria (mg/24h) 0.4 (0.3-3.2) 47 (17-147) a 61 (11-104) a 

P (mg/dl) 5.5 ± 0.6 12.2 ± 1.9 a 11.7 ± 1.9 a 

FeP (%) 7.6 (3.6-10.2) 1.0 (0.3-9.8) b 42.4 (32.1-54.3) a 

iCa (mmol/L) 1.16 (1.07-1.22) 0.46 (0.40-0.52) a 0.50 (0.41-0.60) a 

Calciuria (mg/24h) 1.4 (0.6-5.6) 5.1 (2.7-5.8) 1.5 (1.1-2.2) 

FGF-23 (pg/ml) 286 ± 92.2 192 ± 41.8 a 137.5 ± 111.7 a 

1,25 (OH)2D3 (pg/ml) 16.1 ± 9.0 54.6 ± 0.0 23.3 ± 16.9 

PTH (pg/ml) 124 (88-199) 26 (19-117) 16 (5-224) 

Serum Scl (ng/ml) 1.71 (0.71-3.35) 0.15 (0.07-0.43) a,b 1.10 (0.51-2.66) 

Creat: serum creatinine; Creat Clear: creatinine clearance; P: phosphate; FeP: fractional excretion of phosphate; iCa: Serum 

ionized calcium; FGF-23: Fibroblast Growth Factor 23; PTH: Parathormone; Nx+PTx: 5/6 nephrectomy and parathyroidectomy; 

Scl: sclerostin. a: p <0.05 vs. sham; b: p<0.05 vs. Nx+PTx 1.2%.  
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Table 3 - Rat bone static and dynamic histomorphometry 
Bone Parameters Sham 

(n=10) 

Nx+PTx 0.6% 

(n=9) 

Nx+PTx 1.2% 

(n=9) 

BV/TV (%) 24.2 ± 5.01 33.60 ± 4.4 a,b 26.81 ± 5.53 

OV/BV (%) 0.54 ± 0.47 0.09 ± 0.04 a 0.14 ± 0.09 a 

O.Th (µµµµ) 1.30 ± 0.45 1.13 ± 0.18 1.44 ± 0.36 

OS/BS (%) 8.15 (3.71-25.57) 2.32 (1.93-2.76) a 2.45 (0.85-6.55) a 

ES/BS (%) 14.70 ± 5.35  6.45 ± 2.60 a 5.10 ± 2.38 a 

Ob.S/BS (%) 7.07 (4.0-16.75) 1.9 (1.35-2.38) a 2.21 (0.75-5.03) a 

Oc.S/BS (%) 2.92 (1.97-5.11) 1.05 (0.53-1.55) a 0.91 (0.40-1.07) a 

Fb.V (%) 0 0 0 

Tb.Sp (µµµµ/m) 190.38 ± 46.02 120.14 ± 18.89 a,b 161.60 ± 38.95 

Tb.N (/mm) 4.13 ± 0.73 5.59 ± 0.52 a,b 4.70 ± 0.85 

Tb.Th (µµµµ/m) 58.71 ± 18.66 60.18 ± 5.49 57.19 ± 9.12 

MAR (µµµµ/day) 1.1 ± 0.30 0.20 ± 0.12 a 0.68 ± 0.35 a 

MS/BS (%) 5.33 ± 3.11 0.75 ± 0.25 a 2.08 ± 0.75 a 

BFR/BS (µµµµ
3/µµµµ

2/day) 0.054 ± 0.041 0.0016 ± 0.0013 a 0.014 ± 0.0091 a 

MLT (day) 3.0 (1.5-3.9) 18.85 (18.7-18.9) a,b 1.9 (1.4-11.8) 

Aj.AR (µm/day) 0.53 ± 0.28 0.08 ± 0.05 a,b 0.68 ± 0.48 

BV/TV: trabecular bone/total volume; OV/BV: Osteoid volume/ bone volume; O.Th: Osteoid thickness; OS/BS: osteoid surface/bone surface; 

ES/BS: eroded surface/bone surface; Ob.S/BS: osteoblast surface/bone surface;  Oc.S/BS: osteoclast surface/bone surface; Fb.V: fibrosis 

volume; Tb.Sp: trabecular separation; Tb.N: trabecular number; Tb.Th: trabecular thickness; MAR: mineral apposition rate; MS/BS: 

mineralization surface/bone surface; BFR/BS: bone formation rate/bone surface; MLT: mineralization lag time; Aj.AR: Adjusted apposition 

rate;Nx+PTx: 5/6 nefrectomy and parathyroidectomy. Nx+PTx: 5/6 nephrectomy and parathyroidectomy; Scl: sclerostin. a: p <0.05 vs. sham; 

b: p<0.05 vs. Nx+PTx 1.2%. 
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Table 4- Osteoblastic and osteocytic apoptotic rate (%) 

 
Sham 

(n=10) 

Nx+PTx 0.6% 

(n=9) 

Nx+PTx 1.2% 

(n=9) 

Osteoblast 

apoptosis, % 

1.2 (0.9-1.8) 0.4 (0.3-0.8) a,b 1.3 (0.9-1.5) 

Osteocyte 

apoptosis, % 

0.5 (0.3-1.0) 0.2 (0.15-0.25) a,b 0.4 (0.3-0.5) 

Nx+PTx: 5/6 nephrectomy and parathyroidectomy. a: p < 0.05 vs. sham; b: p < 0.05 vs. Nx+PTx 1.2%. 
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Table 5- Gene expression analysis 
 Sham 

(n=4) 

Nx+PTx 0.6% 

(n=6) 

Nx+PTx 1.2% 

(n=3) 

SOST 1.2 ± 0.85b 0.53 ± 0.24 b 4.1 ± 0.6 

Dkk-1  1.18 ± 0.73 b 0.86 ± 0.35 b 2.9 ± 0.72b 

β-catenin  1.06 ± 0.38 1.26 ± 0.52 0.94 ± 0.06 

Gsk3b  1.01 ± 0.17 0.64 ± 0.22 a,b 1.17 ± 0.02 

Lef1  1.07 ± 0.45 0.72 ± 0.52 0.69 ± 0.04 

Lrp5 1.06 ± 0.40 0.45 ± 0.12 a 0.75 ± 0.02 

Lrp6  1.02 ± 0.22 0.77 ± 0.24 1.15 ± 0.14 

Srfp1  1.02 ± 0.23 0.69 ± 0.36 0.90 ± 0.07 

Srfp4  1.11 ± 0.62 0.24 ± 0.08 a 0.34 ± 0.04 

Wnt 7b  1.18 ± 0.74 0.11 ± 0.06 0.08 ± 0.04 a 

Wnt 10b  1.22 ± 0.73 0.26 ± 0.14 a 0.64 ± 0.16 

TGF-β1  1.03 ± 0.29 1.25 ± 0.84 1.13 ± 0.04 

OPG  1.09 ± 0.45 0.52 ± 0.30 0.65 ± 0.09 

RANKL 1.09 ± 0.49 0.61 ± 0.12 0.71 ± 0.12 

RANK  1.02 ± 0.24 0.62 ± 0.23 a,b 1.1 ± 0.04 

SOST 1.2 ± 0.85 b 0.53 ± 0.24 b 4.1 ± 0.6 

Data are expressed as X control gene. Dkk-1: dickkopf-1; Gsk3b: glycogen synthase kinase 3 beta; Lef1: lymphoid 

enhancer-binding factor 1; Lrp5: low density lipoprotein receptor-related protein 5; Lrp6: low density lipoprotein receptor-

related protein 6; Srfp1: secreted related-frizzled protein 1; Srfp4: secreted related-frizzled protein 4; Wnt 7b: wingless-

type MMTV integration site family, member 7B; Wnt 10b: wingless-type MMTV integration site family, member 10B;  

TGF-β1: transforming growth factor beta 1; OPG: Osteoprotegerin; RANKL: Receptor activator of nuclear factor kappa B 

ligand; RANK: Receptor activator of nuclear factor kappa B; RANKL/OPG rate: Receptor activator of nuclear factor kappa 

B ligand/ osteoprotegerin rate. Nx+PTx: 5/6 nephrectomy and parathyroidectomy. a: p <0.05 vs. sham; b: p<0.05 vs. 

Nx+PTx1.2%. 
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Figure1. Correlation of Scl and Bone Volume (BV/TV) among Sham, Nx+PTx 0.6% 

and Nx+PTx 1.2% groups. Nx+PTx: 5/6 nephrectomy and parathyroidectomy. 
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