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Resumo 

Batista DG. Dieta com sobrecarga de cálcio e fósforo leva a diminuição do 
volume ósseo de ratos urêmicos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2010. 44p. 

As alterações do metabolismo mineral ocorrem precocemente nos pacientes 
com doença renal e podem interferir na formação, reabsorção e mineralização 
óssea comprometendo a integridade do esqueleto. Recentemente 
demonstramos que animais com sobrecarga de fósforo desenvolvem lesões 
ósseas semelhantes à osteoporose. O controle da hiperfosfatemia se faz com 
restrição de fósforo na dieta, e com o uso de quelantes. Um dos quelantes mais 
utilizados são os sais de cálcio. Estudos demonstraram que o uso desses 
quelantes favorece a progressão de calcificações arteriais nos pacientes com 
doença renal crônica. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito isolado do 
cálcio e do cálcio/fósforo no tecido ósseo e cardiovascular de ratos urêmicos 
submetidos a nefrectomia 5/6 (Nx) e paratireoidectomia (PTX),variando o 
conteúdo de cálcio e de cálcio/fósforo na dieta desses  animais. Os níveis de 
paratormônio (PTH) foram restaurados com implante de mini-bombas 
osmóticas para infusão do 1-34 PTH de rato na dose de 0.022 µg/100 g/h 
(fisiológica), ou de veículo (2% cisteina). Imediatamente após a Nefrectomia ou 
Sham Nx, os animais foram divididos em grupos de acordo com a dieta que 
continha Ca/P: 0,7%(Grupo Sham), Ca 1,2% (Grupo Nx RCa) e Ca/P: 1,2%/ 
1,2% (Grupo Nx RCa/P). Após 2 meses, os animais foram sacrificados e foram 
realizadas as análises bioquímicas e histomorfométricas. Os animais 
nefrectomizados desenvolveram doença renal moderada, elevação da pressão 
arterial, assim como hiperfosfatemia, enquanto que apenas os animais Nx 
RCa/P cursaram com hipocalcemia. A infusão de 1-34 PTH foi efetiva, e os 
animais Nx RCa/P cursaram com elevação do FGF 23 e diminuição do 
calcitriol. Os animais que ingeriram dieta RCa e RCa/P apresentaram 
diminuição do volume trabecular (BV/TV), com diminuição dos parâmetros de 
formação(OS/BS e Ob.S/BS). Os animais que ingeriram dieta rica em cálcio e 
em cálcio/fósforo apresentaram maior apoptose de osteoblastos. A expressão 
gênica da TRAP foi maior nos animais Nx. Não detectamos calcificação 
vascular no tecido cardíaco e aorta dos animais. Em conclusão a sobrecarga 
de cálcio e de cálcio/fósforo associada à infusão fisiológica de PTH levam a 
diminuição do volume ósseo de animais urêmicos, conseqüente ao aumento da 
apoptose dos osteoblastos levando menor formação óssea; assim como maior 
atividade dos osteoclastos avaliada pela TRAP e não promoveu calcificação 
vascular nestes animais. O modelo animal que utilizamos reflete condições 
clínicas encontradas em pacientes com DRC. 

Descritores: 1.Ratos Wistar  2.Falência renal crônica  3.Hiperfosfatemia  
4.Hipercalcemia  5.Hormônio paratireóideo  6.Osteodistrofia renal  7.Apoptose  
8.Calcificação vascular 

 



Summary 

Batista DG. Dietary overload of calcium and phosphorus is associated with low 
trabecular volume in uremic rats. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2010. 44p 

Bone and mineral metabolism disturbances occur early in patients with chronic 
kidney disease (CKD) and may interfere in bone formation, resorption or 
mineralization, compromising skeletal integrity. We previously have shown that 
phosphate (P) overload in uremic rats leads to decreased bone volume. In the 
clinical setting, the therapy for hyperphosphatemia includes dietary P restriction, 
as well as P binders, including calcium (Ca) salts.  Previous studies have shown 
that Ca-based P binders favor the progression of vascular calcification in CKD 
patients. The current study evaluated the isolated effect of Ca or Ca and P 
overload on bone and cardiovascular tissues from uremic rats that were 
submitted to 5/6 nephrectomy (Nx) and parathyroidectomy (PTx), manipulating 
the Ca and P content in their diets. Parathormone (PTH) serum levels were kept 
in a normal range using miniosmotic pumps delivering rat 1-34 PTH or using 
vehicle. After Nx, animals were divided into three groups according to the diet: 
0.7% Ca, 0.7% P (Sham Group); 1.2% Ca, 0.7% P (Nx HCa Group) and 1.2% 
Ca, 1.2% P (Nx HCa/P Group). After two months, animals were killed and 
biochemical and histomorphometric analyses were performed. Nx animals 
developed moderate CKD, arterial hypertension, as well as hyperphosphatemia, 
whereas only Nx HCa/P animals showed hypocalcemia. Osmotic infusion of 
PTH was effective, as confirmed by serum PTH levels. Nx HCa/P animals 
showed elevated serum FGF 23, as well as decreased serum calcitriol. Animals 
that were submitted to Ca or Ca/P overload showed decrease trabecular 
volume and a reduction in bone formation parameters, such as osteoid and 
osteoblastic surfaces.  A significant increase in osteoblast apoptosis was seen 
in Nx HCa and Nx HCa/P Groups. The TRAP expression was higher in Nx 
animals. We could not observe vascular calcification in these animals. In 
conclusion, Ca or Ca/P overload associated with physiologic PTH infusion was 
associated with lower bone volume in uremic animals, explained by a increased 
osteoblastic apoptosis leads to decreased bone formation, and increased 
osteoclastic activity assessed by TRAP. This model resembles clinical 
conditions that are commonly observed in CKD patients.  

Descriptors:  1.Wistar Rats 2. Kidney failure chronic 3.Hyperphosphatemia  
4.Hypercalcemia  5.Parathyroid hormone  6.Renal Osteodystrophy  7.Apoptosis  
8.Vascular calcification 
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Introdução 1

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações gerais 

A doença renal crônica (DRC) afeta aproximadamente de 5 a 10% da 

população geral, constituindo um grave problema de saúde pública mundial 

devido a sua elevada morbidade e mortalidade além de grande impacto 

econômico pelos altos custos com seu tratamento1. Em 2000 cerca de 400 

mil pessoas eram tratadas por terapias de substituição renal (transplantes e 

diálise) nos Estados Unidos2. Em 2030, estima-se que este número aumente 

para dois milhões de pessoas3.  

Com o declínio da função renal ocorrem várias alterações no 

organismo como anemia, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, 

alterações neurológicas e do metabolismo mineral. Quanto ao metabolismo 

mineral a perda de função renal leva a alterações séricas e teciduais do 

cálcio (Ca), do fósforo (P), elevação dos níveis de paratormônio (PTH), do 

fator de crescimento dos fibroblastos (FGF-23) e diminuição dos níveis de 

1,25-(OH) vitamina D (calcitriol). 

 Até recentemente osteodistrofia renal (OR) era o termo empregado 

para descrever as manifestações clínicas, alterações laboratoriais e ósseas 

decorrente dos distúrbios do metabolismo mineral na DRC. Atualmente, é 

usado somente para definir as lesões ósseas4. Uma vez que esses 

distúrbios comprometem o tecido ósseo, contribuem para o desenvolvimento 

de calcificações vasculares, de doenças cardiovasculares e 
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conseqüentemente aumento da mortalidade dos pacientes acometidos5. 

Recentemente foi proposto o termo distúrbio mineral da doença renal crônica 

(DMO-DRC) para descrever essa síndrome1.  

A DRC leva a retenção de fósforo (P), que por sua vez diminui a 

concentração de cálcio (Ca) sérico com conseqüente elevação dos níveis de 

PTH. O PTH atua, através do seu receptor, no tecido ósseo aumentando a 

atividade dos osteoblastos e indiretamente dos osteoclastos, nos rins 

inibindo a reabsorção renal de fósforo e estimulando a síntese de calcitriol. 

Essas ações tem por finalidade aumentar os níveis séricos de Ca e reduzir 

os de P. A retenção de P também eleva o FGF-23 produzido principalmente 

pelos osteoblastos e osteócitos, fator esse que se liga ao seu receptor e com 

auxílio de um co-fator a proteína Klotho, inibe a reabsorção renal de fósforo, 

reduz a atividade da 1α-hidroxilase diminuindo os níveis de calcitriol, e nas 

paratireóides diminui a secreção de PTH. Esse aumento do FGF-23 contribui 

para reduzir os níveis séricos de P e também do calcitriol o que pode resultar 

em hipocalcemia.6 A perda de função renal per se diminui a produção de 

calcitriol, o que favorece menor absorção intestinal de cálcio e fósforo 

gerando hipocalcemia e novo estímulo para secreção de PTH. Todos esses 

mecanismos adaptativos visam manter a homeostase do Ca e P o mais 

próximo do normal pelo maior tempo possível durante a evolução da DRC.  

No entanto, essas adaptações podem nas paratireóides promover 

hiperplasia; e no tecido ósseo (principal reservatório de Ca e P) podem levar 

a quadros assintomáticos até lesões graves e incapacitantes, como 

deformidades ósseas e fraturas 7,8. 
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O melhor método para diagnóstico das lesões ósseas é a biópsia 

óssea. A quantificação das estruturas ósseas (histomorfometria) permite 

analisar a remodelação, a mineralização (nos pacientes que recebem 

agentes fluorescentes como a tetraciclina), o volume e a micro arquitetura do 

tecido ósseo. Um dos parâmetros dessa análise, a taxa de formação óssea, 

é usada para classificar as lesões em doença de alta ou baixa remodelação 

9,10. 

A doença de baixa remodelação caracteriza-se por taxa de formação 

óssea reduzida, diminuição do número de osteoblastos e osteoclastos e 

ausência de fibrose na medula óssea. Quando esse quadro associa-se com 

aumento da matriz osteóide, recebe o nome de osteomalácia (OM) e quando 

essa matriz está dentro da normalidade é conhecida como doença 

adinâmica (DOA)3. 

A doença de alta remodelação compreende o hiperparatireoidismo 

secundário (HPT) e a doença mista (DM). O HPT caracteriza-se por 

aumento do número de osteoblastos e osteoclastos, da formação e 

reabsorção óssea assim como fibrose na medula, essas lesões são 

conhecidas como osteíte fibrosa (OF). Já a DM possui características de 

HPT e da OM3. 

Estima-se que 60% dos pacientes com DRC em hemodiálise 

desenvolvem doença de alta remodelação e 30% de baixa remodelação o 

restante dos pacientes apresentam remodelação óssea normal ou 

discretamente comprometida1. 

 



Introdução 4

1.2 Metabolismo do cálcio  

O cálcio é o cátion divalente com maior concentração no organismo 

representando 1 a 2% do peso corporal total. Aproximadamente 99% do 

cálcio encontram-se nos ossos, principalmente na forma de cristais de 

hidroxiapatita, e 1% nos compartimentos intra e extracelular. No 

compartimento intracelular a concentração de cálcio é cerca de 1000 vezes 

menor do que no extracelular, criando um gradiente transmembrana que 

favorece a entrada de cálcio na célula. Mecanismos de extrusão de cálcio 

usam canais e bombas dependentes da energia do ATP, e que são 

fundamentais para manter a integridade celular e evitar sua morte11. 

No tecido ósseo, o cálcio é responsável pela integridade estrutural 

além de funcionar como reserva, podendo ser rapidamente mobilizado para 

o meio extracelular suprindo assim, as necessidades dos diversos sistemas 

biológicos. Esta fração cambiável representa aproximadamente 1% do cálcio 

presente no esqueleto. No fluído extracelular e no citosol, os íons cálcio são 

vitais na manutenção e no controle de inúmeros processos fisiológicos. Uma 

de suas funções é a manutenção da estrutura e integridade das membranas 

celulares. Além disto, atua na cascata da coagulação é importante para a 

excitabilidade nervosa e contração muscular. O cálcio também é importante 

para múltiplas reações enzimáticas e, como segundo mensageiro participa 

da regulação e liberação de proteínas e de hormônios12. 

A homeostase do Ca depende da integração entre intestino, 

esqueleto e rins bem como da ação de hormônios como o paratormônio 

(PTH), seu receptor (PTHR), a 1,25(OH)2D e seu receptor (VDR). Participam 
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também o receptor de Ca (CaR). Dependendo da concentração de cálcio 

sérico os receptores de Ca são estimulados ou suprimidos13, 14. Esta 

regulação tem por objetivo manter a concentração do cálcio extracelular 

constante quanto e dessa forma proteger o organismo contra deficiência ou 

sobrecarga desse elemento. A diminuição do Ca sérico inativa o CaR nas 

células paratireóideanas aumentando a secreção de PTH que atua via seu 

receptor, nos rins aumenta a reabsorção tubular de Ca e no esqueleto 

aumenta a reabsorção óssea. O aumento do PTH também estimula a 

produção 1,25(OH)2D nos rins e esse hormônio interagindo com seus 

receptores nos enterócitos, aumenta a absorção de Ca15. 

Normalmente a dieta é a principal fonte de cálcio particularmente 

durante a adolescência, período em que se atinge o pico de massa óssea. A 

suplementação de Ca nos idosos previne a perda de massa óssea 16, sendo 

usada na prevenção da osteoporose relacionada com a idade. 

Ao longo da vida ocorrem mudanças na remodelação óssea com 

ganho ou perda de massa óssea. Assim as crianças estão em balanço 

positivo (formação > reabsorção) o que assegura o crescimento saudável do 

esqueleto. Já os adultos jovens têm balanço neutro (formação = reabsorção) 

atingindo o pico de massa óssea. Enquanto nos indivíduos idosos o balanço 

é negativo (formação < reabsorção), o que acarreta a perda de massa 

óssea. Nos adultos fatores como: exercícios, o uso de drogas anabólicas e 

anti-reabsortivas assim como condições especiais que promovam maior 

formação do que reabsorção óssea (exemplo síndrome da fome óssea) 

favorece o aumento da densidade mineral óssea. Por outro lado 
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imobilização, perda de peso, distúrbios gonadais (levando a deficiências de 

esteróides sexuais) produzem diminuição da mesma13. 

Tanto a hipocalcemia como a hipercalcemia não refletem o balanço 

de Ca dos indivíduos. Causas de hipocalcemia incluem: baixa ingestão de 

Ca, deficiência crônica de vitamina D, osteomalácia, raquitismo, produção 

inapropriada de 1,25(OH)2D e síndrome da fome óssea pós 

paratireoidectomia17. Enquanto que causas de hipercalcemia incluem: uso 

exagerado de calcitriol, sarcoidose, hiperparatireoidismo, metástases, 

doença adinâmica e uso de diuréticos tiazídicos18. 

Apesar de muitos pacientes em hemodiálise cursarem com 

hipocalcemia a grande maioria apresenta balanço positivo de cálcio19, 20. 

Nestes indivíduos, além da dieta, os quelantes de fósforo a base de cálcio, o 

cálcio do dialisato e a remodelação óssea contribuem para esse balanço 

positivo uma vez que a maioria dos pacientes tem pouca ou nenhuma 

função renal residual. 

A sobrecarga de cálcio é um dos fatores de risco para calcificação 

vascular21. Estudos clínicos demonstraram que o uso de quelantes de 

fósforo contendo cálcio aumentou a progressão de calcificação da aorta e 

das artérias coronarianas em pacientes prevalentes e incidentes em diálise 

22, 23. 

          Na DRC a suplementação de cálcio deve ser analisada 

individualmente. Sabe-se que nas crianças em crescimento essa 

suplementação pode corrigir o balanço negativo desse elemento, assim 
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como em algumas mulheres na menopausa e em idosos. Contudo em 

pacientes onde o balanço é neutro ou até positivo a suplementação com Ca 

pode afetar negativamente a remodelação óssea e promover calcificação 

vascular24. 

 

1.3 Metabolismo do fósforo  

O fósforo representa 1% do peso corporal total sendo o sexto 

elemento do organismo, onde se encontra principalmente na forma de 

fosfato. Quanto a sua distribuição corporal, cerca de 85% do P está no 

esqueleto, 15% no compartimento intracelular e 0,1% no extracelular10.  

No compartimento intracelular o P está presente na forma inorgânica, 

ou como componente dos carboidratos, ácidos nucléicos, lípides, enzimas, 

fatores de transcrição, entre outros. O P participa de inúmeras reações 

bioquímicas incluindo transmissão de impulsos nervosos, conservação e 

transferência de energia derivadas do ATP e atividades enzimáticas. 

Também é um componente dos fosfolípides das membranas celulares, 

importante na regulação da função, e integridade das membranas10,25. 

 A homeostase do P também depende da integração intestino, 

esqueleto e rins e da ação dos hormônios PTH e 1,25(OH)D. A absorção do 

P é pouco controlada sendo a dieta a principal fonte desse elemento. Vale 

lembrar que dietas ricas em P são absorvidas cerca de duas vezes mais 

eficientemente que uma dieta rica em Ca13. 
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 Um adulto normal ingere cerca de 1400mg de P por dia quantidade 

que, nos pacientes com DRC em hemodiálise leva a um balanço positivo 

uma vez que a remoção de P pela diálise varia de 240 a 600 mg por 

sessão26. Para diminuir a positividade desse balanço os pacientes precisam 

diminuir a ingestão de P e usar quelantes. Dessa forma cerca de 70% dos 

pacientes em hemodiálise apresentam retenção de fósforo e 

hiperfosfatemia27. 

Níveis elevados de fósforo estão associados com maior mortalidade 

tanto nos pacientes em diálise28 como na população geral29. A 

hiperfosfatemia também está associada com calcificação vascular19. 

O excesso de fósforo é deletério para o tecido ósseo tanto de 

pacientes com DRC como para indivíduos com função renal normal30. 

McGartland et al. avaliando adolescentes normais demonstraram que 

aqueles que ingeriram dieta com alto teor de P tinham diminuição da DMO e 

maior risco de fraturas31. Recentemente Kemi et al. estudando mulheres 

jovens e saudáveis, tratadas com diferentes suplementações de P, 

demonstram elevação do PTH, e diminuição do cálcio iônico proporcional a 

carga de P ingerida, além de diminuição dos marcadores de formação e 

aumento dos marcadores de reabsorção óssea32. 

Estudos em animais também mostram as alterações deletérias do P 

no tecido ósseo. 

Recentemente, demonstramos que animais nefrectomizados e 

paratireoidectomizados recebendo infusão de PTH em dose fisiológica e 
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suprafisiológica, submetidos a dieta com elevada concentração de P (1,2%) 

cursaram com diminuição do volume ósseo. Este efeito foi mais pronunciado 

nos animais que receberam PTH em concentrações fisiológicas. Nesse 

estudo a sobrecarga de P também induziu hiperfosfatemia, hipocalcemia e 

mudanças na microarquitetura óssea. A infusão de PTH em doses 

suprafisiológicas minimizou o efeito osteopênico do P. Esses resultados 

demonstram a necessidade do controle adequado do P assim como do 

ajuste nos níveis de PTH, para que a remodelação óssea seja adequada33. 

        Nos últimos anos, a compreensão dos mecanismos envolvidos nos 

distúrbios do metabolismo mineral e na doença óssea dos pacientes com 

DRC evoluiu significativamente. Entretanto, avaliar isoladamente os efeitos 

sistêmicos de um determinado distúrbio é difícil, uma vez que mudanças 

mínimas nas concentrações séricas do Ca e/ou do P desencadeiam 

rapidamente mecanismos compensatórios que restabelecem suas 

concentrações normais à custa, por exemplo, da elevação de PTH e do 

FGF-23. 

       No nosso laboratório desenvolvemos um modelo no qual, ratos foram 

submetidos à insuficiência renal pela técnica de nefrectomia 5/6, as 

paratireóides foram cauterizadas e a função paratireoideana restabelecida 

com mini-bomba osmótica que liberava dose constante e fixa de PTH. Esse 

modelo permitiu avaliar o efeito isolado de diferentes concentrações de 

fósforo na dieta e também de PTH no tecido ósseo e cardiovascular 33. 

 



Objetivos 10 

2 OBJETIVOS 

  

Gerais: 

 Avaliar os efeitos da dieta rica em Ca e em Ca/P no tecido ósseo, e 

cardiovascular de animais urêmicos, mantidos com infusão fixa de PTH. 

Específicos: 

          Avaliar os efeitos da dieta rica em Ca e em Ca/P no tecido ósseo de 

animais urêmicos, mantidos com infusão fixa de PTH através de 

histomorfometria, detecção de apoptose e reação em cadeia da polimerase 

em tempo real (qPCR) . 

       Avaliar os efeitos da dieta rica em Ca e em Ca/P no tecido 

cardiovascular de animais urêmicos, mantidos com infusão fixa de PTH 

através da histologia do tecido cardíaco e aorta. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Modelo experimental 

Utilizamos 24 ratos machos da raça Wistar, obtidos do Biotério 

Central da FMUSP com peso inicial entre 243 a 380g. Esses 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 (25oC) e 

umidade (25%). Inicialmente oferecemos dieta controle (Harlan-Teklad, 

Madison, EUA), que continha 0,7% de fósforo, 0,7% de cálcio e 24% de 

proteína na quantidade de 15 a 20 g/dia. O acesso à água foi ad libitum.  

Após um período de adaptação os animais foram divididos em três 

grupos, descritos a seguir:  

•••• G1: Sham DC- Dieta Controle (N=8) 

•••• G2: Nx RCa - Dieta rica em cálcio (N=8) 

•••• G3: Nx RCa/P - Dieta rica em cálcio e  fósforo (N=8) 

 

Os animais dos grupos 2 e 3 foram anestesiados com pentobarbital 

(50 mg/Kg) por via intraperitoneal (ip) e submetidos à paratireoidectomia 

(PTX) utilizando-se técnica de micro-cirurgia (lupa cirúrgica para eletro 

cauterização). Após a PTX, os animais foram deixados em recuperação por 

uma semana e receberam dieta controle adotando-se o protocolo de pair-
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feeding (15 a 20 g/dia), onde a quantidade de ração oferecida a cada par de 

animais era determinada pelo animal do par que ingeriu menos ração.  

Após esse período, os animais foram novamente anestesiados, e 

imediatamente antes da realização da nefrectomia 5/6 (Nx), colhemos 

amostra de sangue total através de punção caudal, para a determinação 

imediata do cálcio iônico (Analisador de eletrólitos AVL-9140). Quando o 

cálcio sérico estava abaixo de 7,2 mg/dL, os animais eram considerados 

adequadamente paratireoidectomizados, sendo então submetidos à Nx 5/6. 

Essa etapa consistia na nefrectomia do rim direito seguida da ligadura de 2 a 

3 ramos da artéria renal esquerda. Simultaneamente à Nx, a atividade do 

PTH era restaurada através do implante de uma minibomba osmótica (Alzet 

modelo: 2mL4, Alza Corp. Palo Alto, EUA) colocada na região subcutânea 

inter-escapular, que liberava PTH sintético de rato, fragmento 1-34, na dose 

de 0,022/100g/h (Grupos 2 e 3). Essa concentração de PTH é considerada 

fisiologica34. 

No 28o dia a mini-bomba foi substituída por uma nova mantendo-se as 

mesmas taxas de infusão da bomba anterior. Esse implante foi realizado 

com o animal levemente anestesiado com éter. A troca foi necessária, pois a 

vida útil de cada mini bomba era de 28 dias. 

Os animais do Grupo 1 foram submetidos à Sham PTX e à Sham Nx 

(controles Sham) incluindo o implante de mini bomba osmótica contendo 

veículo (cisteína à 2% em solução salina, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). 
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Imediatamente após a Nx os animais foram alimentados com dietas 

(Harlan-Teklad, Madison, EUA) idênticas em composição, com exceção do 

conteúdo de cálcio e fósforo. Dieta com elevado teor de cálcio (RCa), ou 

seja, 1,2% de Ca e com elevado teor de Ca/P (RCa/P) (1,2%/1,2%). O 

conteúdo calórico, assim como de vitamina D e proteína (24%) foram 

semelhantes. Avaliamos o peso dos animais três vezes por semana. 

Utilizamos a tetraciclina como marcador ósseo, a qual foi injetada via ip (na 

dose de 25mg/Kg) nos dias 12 e 11 assim como nos dias 5 e 4 antes do 

sacrifício. Findo o período do experimento (8 semanas), os animais foram 

anestesiados com pentobarbital (50 mg/Kg) ip e sacrificados por punção 

aórtica. O soro foi armazenado a -80° C para dosagens bioquímicas. 

 

3.2 Avaliação bioquímica 

Analisamos a concentração de: Ca iônico (Auto Analyzer AVL), 

fósforo (método colorimétrico Labtest-Lagoa Santa, MG/BR), Creatinina (Cr, 

método colorimétrico Heinegard-Tiderstrom modificado), PTH (rat PTH IRMA 

kit - Immutopics San Clemente, CA/EUA), FGF-23 (ensaio ELISA do 

fornecedor Kainos Tokyo, Japão) e calcitriol (radioimunoensaio kit-Diasorin, 

Minnesota.USA). 

Como a eletrocauterização das paratireóides poderia afetar a função 

tireoideana dos animais, analisamos em um grupo piloto, os níveis séricos 

de T4 (tiroxina) empregando um kit imunoradiométrico – DPC (Los Angeles, 

Califórnia). Os resultados revelaram que esse hormônio encontrava-se 
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dentro de concentrações normais. Os resultados não são apresentados 

neste estudo. 

 

3.3 Avaliação histológica do tecido ósseo 

Retiramos os fêmures esquerdos e direitos, que foram fixados em 

álcool a 70% e processados conforme protocolo descrito anteriormente35. 

Utilizando-se um micrótomo Polycut S (Leika, Alemanha), obtivemos cortes 

de 5 µm e 10 µm de espessura da porção distal dos fêmures. As secções 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, estruturais e dinâmicos de formação e 

reabsorção óssea foram analisados na metáfise distal (aumento 250x), a 

195µm da cartilagem de crescimento. Um total de 30 campos foi 

quantificado, utilizando-se do software semi-automático de análise de 

imagens Osteomeasure (Osteometrics, Inc., Atlanta, EUA).  

Os índices histomorfométricos estáticos incluíram o volume ósseo 

trabecular (BV/TV) expressos em percentagem, assim como a espessura 

osteóide (O.Th), em µm. A percentagem de superfície trabecular total foi 

usada para expressar as áreas de superfície de reabsorção (ES/BS) e da 

superfície osteóide (OS/BS). A superfície osteoblástica (Ob.S/BS) e a 

superfície osteoclástica (Oc.S/BS) foram expressas em % em relação a 

superfície trabecular total. A espessura trabecular (Tb.Th) e a separação 

trabecular (Tb.Sp) foram expressas em µm. O número de trabéculas (Tb.N) 
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foi expresso em número por milímetros. A taxa de aposição mineral (MAR) 

foi determinada a partir da distância entre duas marcações de tetraciclina, 

dividida pelo intervalo de tempo entre as duas administrações, sendo 

expressa em µm/d. O intervalo de mineralização (Mlt) foi expresso em dias. 

A percentagem de superfície com duplas marcações de tetraciclina do total 

da superfície trabecular (MS/BS) e a taxa de formação óssea (BFR/BS) 

completaram a análise dinâmica. Os índices histomorfométricos foram 

apresentados segundo a nomenclatura recomendada pela American Society 

of Bone and Mineral Research - ASBMR36.  

 

3.4 Descalcificação de tecido ósseo com EDTA tamponado 

A tíbia esquerda de cada animal foi retirada, liberada dos músculos, 

colocada em solução fisiológica gelada e fixada em formaldeído neutro 

tamponado-NBF (30 mM de NaH2PO4H2O, 45 mM de NaHPO4 e 3,7 % de 

formaldeído) a 4ºC overnight. Após esse período os segmentos foram 

lavados com tampão fosfato salina gelado – PBS (136,9 mM de NaCl, 2,68 

mM de KCl, 8 mM de Na2HPO4, 1,46 mM de  KH2PO4, pH 7,2 – 7,4) e 

colocados em EDTA (Etilenodiaminotetra acetato dissódico) tamponado 

(390mM de EDTA em tampão fosfato salina) por aproximadamente 4 

semanas a 4ºC. Os segmentos permaneceram sob agitação contínua e o 

tampão foi trocado semanalmente. Após esse período, os segmentos ósseos 

foram incluídos em parafina. Dos blocos obtivemos cortes histológicos de 

3µm colocados em lâminas previamente tratadas com 3-aminopropiltriethoxy 

Silano (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA).  
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3.5 Detecção de apoptose 

A apoptose celular foi detectada pela técnica de TUNEL (TdT-mediated 

X dUTP nick labeling). Para tal procedimento utilizamos o kit ApopTag Plus 

Peroxidase in situ Apoptosis Detection Kit  (Chemicon International, EUA).  

Esta técnica consiste na marcação da extremidade 3’OH de 

oligonucleotídeos originados da fragmentação do DNA durante o processo 

de morte celular. Os fragmentos de DNA são submetidos à polimerização 

pela enzima terminal transferase, que acrescenta nucleotídeos marcados 

com uma molécula de digoxigenina. Esta é reconhecida por um anticorpo 

marcado com a enzima peroxidase, que é revelada com diaminobenzidina 

(DAB) detectada pela sua cor marrom. A técnica é descrita a seguir. 

Inicialmente retiramos a parafina dos cortes histológicos, que foram 

então tratados com proteinase K (20 µg/ml, Sigma-Aldrich, EUA) durante 15 

minutos, em câmara úmida, à temperatura ambiente. A seguir, realizamos o 

bloqueio da peroxidase endógena, com peróxido de hidrogênio (3%, 

MERCK, Darmstadt, Alemanha) em PBS, durante 30 minutos. Em seguida, o 

excesso do bloqueio foi retirado e acrescentado solução de equilíbrio, por 

aproximadamente 1 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 término desse período, as 

lâminas foram imersas em solução por 10 minutos para interromper a 

reação. 
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Na etapa seguinte, as lâminas foram incubadas com o anticorpo anti-

digoxigenina conjugado com a enzima peroxidase, durante 30 minutos, em 

câmara úmida, à temperatura ambiente. 

 As laminas foram lavadas (4 vezes) em PBS e em seguida, revelamos 

a enzima com DAB. Essa revelação foi acompanhada no microscópio e 

interrompida por volta de 10 minutos com tampão. Finalmente, as lâminas 

foram contra - coradas com verde de metila a 0,5% (MERCK, Darmstadt, 

Alemanha) e montadas com gelatina glicerinada. As células positivas 

apresentam cor marrom/acastanhado e correspondem às células em 

apoptose. 

 

3.6 Quantificação de células apoptóticas 

 Empregamos o método de contagem de pontos para calcular o número 

de células apoptóticas (osteoblastos e osteócitos) nas corticais e trabéculas. 

Analisamos 30 campos consecutivos, com aumento de 1.000x e ocular 

graticulada de 144 pontos. O resultado foi expresso como porcentagem de 

células apoptóticas37. A análise foi realizada por observador que 

desconhecia a qual grupo pertencia cada animal. 

As fotografias foram realizadas com o programa NIS – Elements F: 

Advanced solutions for your imaging World (Nikon, Japão) acoplado ao 

microscópio Nikon – Eclipse 50i. 
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3.7 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) 
 

Para a análise da expressão gênica, as tíbias de ratos foram 

cuidadosamente dissecadas sobre uma placa fria, para que o RNA do tecido 

ósseo fosse preservado, a medula foi retirada por rápida centrifugação e a 

tíbia imediatamente congelada em nitrogênio líquido e armazenada a -80ºC. 

Posteriormente, essas tíbias foram brevemente ultracongeladas em 

nitrogênio líquido e trituradas com pilão e cadinho de aço, livres de RNAse. 

O pó resultante foi então rapidamente homogeneizado em 1 mL de Trizol 

(Invitrogen, Carlsbad, EUA) e o RNA total foi extraído segundo as instruções 

do fabricante. O RNA total foi analisado e quantificado em espectrofotômetro 

Nanodrop 2000 (Thermo-Fisher, Waltham, EUA). A transcrição reversa de 

1µg de RNA total em DNA complementar (cDNA) foi feita em termociclador 

DNA Engine (Biorad, EUA) por protocolo do kit da enzima Improm II Reverse 

Transcriptase (Promega, Madison, EUA).  

O cDNA transcrito foi utilizado para a avaliação da expressão do RNA 

mensageiro (mRNA) dos genes: GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase), usado como controle interno,  col-I (colágeno tipo I) e 

TRAP (tartrate resistant acid phosphatase). Os primers foram sintetizados 

pela Invitrogen (Invitrogen, Carlsbad, USA) e pela IDT (IDT, Coralville, EUA), 

dissolvidos em água grau de PCR, a uma concentração de 100 µM e 

mantidos congelados a -20ºC. Para cada reação de PCR, os primers são 

diluídos a 10 µM, a partir da solução estoque, com água grau de PCR. A 

sequência dos primers a serem utilizados é mostrada na Tabela 1. 
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O valor relativo à amplificação do mRNA referente a cada gene 

estudado foi avaliado através da mensuração da fluorescência, quantificada 

por um termociclador e detector Rotor Gene 6000 (Qiagen, Hilden, 

Alemanha). As reações foram preparadas com diferentes volumes de 

primers e cDNA, dependendo do gene avaliado, sempre totalizando 25 µL. 

As condições das reações foram as seguintes: 95oC por 5 minutos, seguidos 

por 40 ciclos de 95oC por 30 segundos, (Temp. anelamento de cada gene, 

em oC) por 60 segundos, 72oC por 30 segundos, e uma etapa final de 72oC 

por 60 segundos. Os valores de Ct (threshold cycle) obtidos foram 

normalizados com o controle interno e os resultados da quantificação relativa 

da expressão gênica foram determinados pelo método de ∆∆Ct, como 

previamente descrito por Livak et al.38, e expressos em “vezes de indução” 

(fold-induction). 

 

 

3.8 Avaliação histológica: histologia cardiovascular 

 

O coração foi retirado em solução salina, pesado e seccionado para 

fixação e inclusão em parafina. Secções transversais do coração com 

espessura de 4µm foram coradas pela coloração de von Kossa para análise 

de calcificação. A análise histológica qualitativa foi realizada por patologista 

sem conhecimento dos grupos. 

 

3.9 Comissão de ética 
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 O projeto foi desenvolvido em acordo com as normas éticas da 

FMUSP e previamente autorizado pela comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPESQ) sob N° de protocolo: 748/04 (Anexo A). 

 

3.10 Análise estatística 

Os dados são apresentados em média ± erro padrão. A comparação 

entre os grupos foi feita usando método de ANOVA one way, com pós- teste 

de Neuman-Keuls. Quando necessário, utilizou-se o teste t de Student, com 

correção de Welch. Foi considerado significativo o valor de p<0,05. 

Utilizamos o software Prism versão 4 (GraphPad Software, San Diego, 

EUA).  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Dados gerais e análise bioquímica 

Não houve diferença entre os pesos iniciais e finais dos animais. Os 

animais Nx (RCa e RCa/P) evoluíram com elevação da pressão arterial (PA) 

em relação ao grupo Sham (p<0,0001). 

Como esperado, todos os animais submetidos à Nx apresentaram 

elevação da creatinina sérica (p<0,0001).  

 Os animais que ingeriram dieta rica em Ca/P apresentaram 

hipocalcemia (p<0,05) e hiperfosfatemia (p<0,05). Os animais que ingeriram 

dieta rica em Ca também cursaram com hiperfosfatemia (p<0,05). 

 A reposição de PTH 1-34 foi efetiva, e o nível sérico do hormônio 

proporcional às concentrações infundidas. 

Embora os animais que receberam dieta RCa/P cursarem com níveis 

elevados de FGF-23 e níveis diminuídos de calcitriol, não houve diferença 

significativa nestes parâmetros entre os animais dos diferentes grupos 

(Tabela 2).  
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Tabela 2 - Dados gerais e parâmetros bioquímicos 

 
Sham DC Nx RCa Nx RCa/P 

Peso inicial (g) 323,1 ± 13,9 336,8 ± 15,7 335,5 ± 9,9 

Peso final (g) 373,0 ± 16,9 379,3 ± 13,9 340,0 ± 12,51 

PA (mmHg) 121,9 ± 5,9* 169,3 ± 3,2 169,9 ± 6,4 

Cr (mg/dL) 0,40 ± 0,02* 0,8 ± 0,05 0,8 ± 0,04 

Cai (mmol/L) 1,13 ± 0,06 1,0 ± 0,07 0,78 ± 0,04β 

P (mg/L) 6,48 ± 0,34* 8,7 ± 0,3 9,3 ± 1,1 

PTH (pg/mL) 67,01 ± 15,2 62,38 ± 16,2 71,18 ± 20,6 

FGF-23 (pg/mL) 170,7 ± 24,2 204,5 ± 87,67 321,6 ± 69,58 

1,25 Vit.D (pg/mL) 95,10±4,0 71,05±15,5 63,80±0,7 

PA: pressão arterial; Cr: creatinina; Cai: cálcio iônico; P: fósforo; PTH: paratormônio;  
FGF-23: fator de crescimento de fibroblastos; 1,25 Vit.D: 1,25 vitamina D.  
p<0,05: * vs Nx RCa e Nx RCa/P; β vs todos os grupos.  
 

4.2 Avaliação histomorfométrica do tecido ósseo 

 A Tabela 3 e a figura 1 demonstram os resultados dos parâmetros 

estruturais da análise histomorfométrica do tecido ósseo. 

 A ingestão elevada de Ca e de Ca/P diminuiu o volume ósseo 

(BV/TV) dos animais Nx quando comparados ao grupo Sham (p<0,05). Os 

animais que ingeriram dieta rica em Ca apresentaram menor espessura das 

traves (Tb.Th) em relação aos animais Sham (p=0,0098), enquanto os 

animais que ingeriram dieta rica em Ca/P cursaram com maior separação 



Resultados 23

entre as traves ósseas (Tb.Sp) (p=0,03). Quanto aos parâmetros de 

formação óssea, os animais Nx cursaram com diminuição da superfície 

osteóide (OS/BS) assim como da superfície osteoblástica (Ob.S/BS), porém 

sem diferença estatísticamente significante (P>0,05) (Tabela 4). Não houve 

diferença entre os parâmetros de reabsorção óssea (Tabela 5). 

 Os índices dinâmicos de mineralização óssea dos animais Nx 

mantiveram-se semelhante ao dos animais Sham (Tabela 6).  

 

Tabela 3 - Parâmetros estruturais do fêmur distal dos animais controles 

e nefrectomizados 

 
BV/TV (%) Tb.Th (µµµµm) Tb.Sp (µµµµm) Tb.N (/mm) 

Sham DC 19,39 ± 2,0* 70,66 ± 4,3 306,7 ± 23,4 2,72 ± 0,18 

Nx RCa 13,16 ± 1,5 58,30 ± 2,8° 488,9 ± 82,6 2,23 ± 0,21 

Nx RCa/P 11,84 ± 1,5 61,50 ± 4,5 491,9 ± 51,7° 2,18 ± 0,28 

BV/TV: Volume trabecular; Tb.Th: Espessura trabecular; Tb.Sp: Separação das traves; 

Tb.N: Número de traves. p<0,05: * vs Nx RCa e Nx RCa/P; ° vs Sham DC. 

 

Tabela 4 - Parâmetros estáticos de formação óssea do fêmur distal dos 

animais controles e nefrectomizados 

 O.Th (µm) OS/BS (%) Ob.S/BS (%) 

Sham DC 1,51 ± 0,14 13,74 ± 2,64 11,29 ± 2,43 

Nx RCa 1,57 ± 0,26 9,17 ± 1,46 6,51 ± 1,19 

Nx RCa/P 1,66 ± 0,15 11,53 ± 3,65 9,49 ± 2,3 

O.th: espessura osteóide; OS/BS: surperfície osteóide; Ob.S/BS: superfície osteoblástica.   
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Tabela 5 - Parâmetros estáticos de reabsorção óssea do fêmur 

distal dos animais controles e nefrectomizados 

 ES/BS (%) Oc.S/BS (%) 

Sham DC 11,97 ± 1,94 3,32 ± 0,63 

Nx RCa 8,39 ±1,80 2,32 ± 0,78 

Nx RCa/P 9,29 ± 1,58 2,31 ± 0,63 

ES/BS: superfície de reabsorção; Oc.S/BS: superfície osteoclástica. 

 

Tabela 6 - Parâmetros dinâmicos do fêmur distal dos animais controles 

e nefrectomizados  

 MS/BS (%) MAR 
(µm/dia) 

BFR/BS 
(µm³/ µm²/dia) Mlt (dias) 

Sham DC 8,29 ± 1,73 0,89 ± 0,22 0,067 ± 0,015 3,60 ± 0,75 

Nx RCa 5,41 ± 1,58 0,87 ± 0,12 0,053 ± 0,017 6,06 ± 2,52 

Nx RCa/P 5,61 ± 1,35 0,61 ± 0,18 0,047 ± 0,029 5,85 ± 1,10 

MS/BS: superfície mineralizante; MAR: taxa de aposição mineral; BFR/BS: taxa de 
formação óssea; Mlt: intervalo de tempo para mineralização. 
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Figura 1. Cortes Histológicos de tecido ósseo. (A) Grupo Sham, com volume 
trabecular normal; (B) Grupo Nx RCa, mostrando diminuição do volume trabecular 
e menor espessura das traves; (C) Grupo Nx RCa/P, mostrando diminuição do 
volume trabecular e maior espaçamento entre as traves (x250) 
 

A B 

C 
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4.3 Quantificação da apoptose 

 A Tabela 7 descreve a porcentagem de osteoblastos e osteócitos 

apoptóticos nos três grupos estudados. A figura 2 ilustra osteoblastos e 

osteócitos em apoptose. Os animais que ingeriram dieta rica em Ca e em 

Ca/P apresentaram maior apoptose de osteoblastos do que os animais 

Sham. Em relação aos osteócitos, os animais Nx RCa/P apresentaram 

menor porcentagem de osteócitos apoptóticos em relação aos animais Nx 

RCa. 

 

 Tabela 7 - Detecção de apoptose no tecido ósseo 

 
Apoptose (%) 

osteoblastos osteócitos 

Sham DC 1,26 ± 0,19 1,04 ± 0,14 

Nx RCa 2,00 ± 0,22° 1,46 ± 0,22 

Nx RCa/P 1,90 ± 0,13° 0,80 ± 0,09* 

 p<0,05: ° vs Sham DC;* vs Nx RCa. 
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Figura 2. Cortes histológicos com marcação para apoptose. (A) 
controle negativo em tecido ósseo; (B) controle positivo, em tecido 
mamário de roedores; (C) Sham DC e (D) Nx RCa, osteoblastos em 
medula e trave; (E) Nx RCa/P, osteoblastos em cortical e medula 
(x1000). 

A 

B C 

D E 
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4.4 Análise da expressão gênica relativa do Colágeno tipo I e da TRAP 

no tecido ósseo 

 

Com o objetivo de caracterizar melhor o efeito das dietas RCa e RCa/P 

sobre o tecido ósseo foi avaliada a expressão gênica de alguns genes 

marcadores da maturação osteoblástica (colágeno tipo I) e da atividade 

osteoclástica (TRAP) por PCR em tempo real. 

A expressão relativa do colágeno tipo I não mostrou alteração nos 

animais Nx em relação ao grupo Sham, enquanto que a expressão da TRAP 

foi quantitativamente superior nos animais Nx em relação ao Sham, 

notadamente no grupo RCa (p<0,07), porém sem atingir significância 

estatística (Figura 3). 
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Figura 3. Quantificação da expressão gênica. (A) colágeno tipo I; (B) TRAP.  
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4.5 Análise histológica qualitativa cardiovascular 

  

A eficácia das dietas RCa e RCa/P em induzir calcificação 

cardiovascular foi avaliada através da histologia qualitativa. Os cortes 

histológicos de coração corados pela coloração de von Kossa não 

demonstraram calcificação nos animais estudados. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados desse estudo demonstraram que a sobrecarga de Ca 

isoladamente ou de Ca/P associada foi deletéria para o tecido ósseo, mas 

não favoreceu o desenvolvimento de calcificações vasculares em animais 

urêmicos mantidos com infusão fixa de PTH em dose fisiológica. 

 Os animais Nx elevaram a pressão arterial no decorrer do estudo, e 

os níveis de creatinina sérica no final do experimento foram semelhantes aos 

encontrados em animais com insuficiência renal moderada como descrito em 

outros estudos.39 

        Tanto os animais que ingeriram dieta rica em Ca, como em Ca/P 

apresentaram aumento do P sérico quando comparados aos controles, e os 

que receberam dieta rica em Ca/P desenvolveram hipocalcemia. A dieta rica 

em P causa hipocalcemia provavelmente pela formação no intestino, de 

complexos insolúveis com o cálcio diminuindo a absorção intestinal desse 

elemento 40. A hiperfosfatemia diminui também a atividade da enzima 1α- 

hidroxilase renal, diminuindo a concentração de calcitriol e dessa forma a 

absorção intestinal de Ca. Apesar da falta de significância estatística os 

animais Nx apresentaram níveis séricos de calcitriol menores que os 

controles. Não fizemos balanço de cálcio e de fósforo mais talvez essa 

menor produção de calcitriol tenha contribuído para a hipocalcemia 

observada nos animais que receberam dieta rica em Ca/P. Também não 

observamos diferença estatística nos níveis de FGF-23 dos grupos 
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estudados, no entanto os animais que receberam sobrecarga de Ca/P 

apresentaram níveis mais elevados desse fator assim como menores níveis 

de calcitriol. A sobrecarga de fósforo é um fator que contribui para maior 

produção de FGF-23 pelos osteócitos e osteoblastos41. Nosso modelo 

impede que o PTH participe das adaptações as quais o organismo recorre 

na uremia, o que provavelmente contribuiu para os resultados encontrados. 

Quanto à PTX, o procedimento foi eficaz, assim como a reposição do 

PTH com mini bombas osmóticas, uma vez que os níveis séricos do 

hormônio foram semelhantes aos dos animais controles. 

O grande achado deste estudo foi a diminuição do volume ósseo nos 

animais Nx que ingeriram tanto dieta rica em Ca como em Ca/P. Apesar 

desses grupos apresentarem uma tendência a diminuição dos parâmetros 

de formação e mineralização esses resultados não foram significativos em 

relação aos controles.O mesmo ocorreu em relação aos índices que 

analisam a reabsorção.  

O colágeno é a principal proteína da matriz óssea. Analisando sua 

expressão gênica, não observamos diferença entre os grupos sugerindo 

baixa formação desta matrix. Contudo, detectamos um aumento da 

expressão da enzima fosfatase ácida tartarato resistente (TRAP) que ficou 

próximo da significância quando comparamos os animais dos grupos Nx 

RCa e Nx RCa/P  com  o grupo Sham (p<0,07). Esse aumento sugere um 

aumento de reabsorção pelos osteoclastos. A grande variabilidade dos 

resultados e o pequeno número de animais estudados provavelmente 

contribuíram para essa falta de significância. 
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Outro fator que deve ser considerado é a reposição contínua do PTH. 

O PTH exerce efeito bifásico nas células osteoblásticas, e depende da 

concentração de PTH administrada, do tempo de exposição ao hormônio e 

do estágio de diferenciação dessas células42, 43. Estudos têm mostrado que o 

PTH administrado de forma intermitente aumenta o número e a atividade dos 

osteoblastos e, portanto, a formação óssea. Já a administração contínua tem 

um efeito catabólico, aumentando mais a reabsorção que a formação óssea, 

favorecendo a perda de massa óssea44.  

A maior porcentagem de osteoblastos apoptóticos nos animais que 

receberam dieta rica em Ca como em Ca/P comparados aos controles 

provavelmente também contribuiu para a diminuição do volume ósseo. 

Saunders et al. mostraram que o aumento de Ca e P no citoplasma resulta 

em liberação de Ca do retículo endoplasmático para a mitocôndria. O 

excesso de cálcio faz com que a mitocôndria produza menos ATP, poros de 

sua membrana se abrem com liberação de citocromo C e outras substâncias 

que formam os apoptosomas, responsáveis pelo recrutamento das 

caspases, e posterior apoptose45. Vários autores demonstraram que as 

células osteoblásticas são sensíveis a pequenas mudanças na concentração 

extracelular de Ca e P e que exposições a esses elementos mesmo, por 

curtos períodos de tempo, podem provocar morte celular46, 47, 48.  

Recentemente Rianthavorn et al. realizaram um estudo com animais 

nefrectomizados que receberam dieta rica em Ca (2,5%) e nos quais as 

paratireóides foram mantidas. Contrastando com nossos resultados os 

animais apresentaram aumento do volume trabecular. A sobrecarga de 
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cálcio reduziu em 50% os níveis de PTH, diminui um pouco a formação e 

acentuadamente a reabsorção óssea evidenciada pelo aumento da 

expressão de osteoprotegerina e diminuição da fosfatase ácida tartarato 

resistente (TRAP) no tecido ósseo49. Já no nosso modelo onde os níveis de 

PTH permanecem constantes, a sobrecarga de Ca e de Ca/P favoreceu a 

apoptose dos osteoblastos o que levou a menor formação óssea. Dessa 

forma a associação entre diminuição da formação com reabsorção óssea 

mantida provavelmente contribuiu para a perda óssea nos nossos animais 

Nx. 

 Empregando modelo experimental semelhante, demonstramos que 

animais com sobrecarga de P também apresentavam diminuição do volume 

ósseo31, o que nos faz supor que a perda óssea dos animais que recebeu 

dieta rica em Ca/P foi influenciada tanto pela sobrecarga do Ca como de P.  

Não observamos calcificações vasculares nos grupos estudados. Nas 

últimas décadas, têm-se acumulado evidências de que a sobrecarga de Ca e 

de P promovem calcificações vasculares nos pacientes com DRC. Os 

mecanismos envolvidos são complexos e começam a ser melhor 

compreendidos50, 51. Recentemente, demonstramos que altos níveis de PTH 

foram determinantes para o desenvolvimento de calcificação maciça na 

camada média da aorta, assim como nas coronárias, e estes achados não 

foram relacionados com sobrecarga de fósforo, nem com uremia, pois os 

animais com função renal normal também cursaram com calcificação52. 

Nossos resultados confirmam que a sobrecarga de Ca e de P isoladamente 

não promove calcificação vascular.  
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 Pacientes com DRC freqüentemente desenvolvem osteoporose 

isolada, ou associada a doenças de alta ou baixa remodelação, o que 

contribui para elevar a freqüência de fraturas nesses pacientes53. Esses 

pacientes recebem grandes quantidades de sais de Ca como quelantes de 

P. O uso dos sais de Ca, o uso do calcitriol e seus análogos para o 

tratamento do HPT juntamente com o Ca do dialisato contribuem para que 

os pacientes desenvolvam balanço positivo de Ca, o que a longo prazo pode 

acelerar a calcificação vascular, diminuir a remodelação óssea com graves 

conseqüências para estes indivíduos54. Até o presente momento, não 

dispomos de marcadores da remodelação óssea sensíveis, a ponto de 

melhor orientar o tratamento do HPT evitando diminuir exageradamente a 

remodelação óssea. Só recentemente os níveis de Ca do dialisato começam 

a ser revistos55 e provavelmente não devem ser o mesmo ao longo de toda a 

vida dialítica de um paciente uma vez que a remodelação óssea varia e o 

tecido ósseo é o maior reservatório de Ca e P no organismo.  

Neste modelo experimental a taxa de mortalidade foi por volta de 37%, 

desta maneira limitando o número de animais em cada grupo para obtenção 

de maior poder estatístico nos testes. Apesar disto, o modelo animal que 

utilizamos reflete condições clínicas encontradas em pacientes com DRC. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

• A sobrecarga de Cálcio e de Cálcio/Fósforo associada à infusão 

fisiológica de PTH levaram a diminuição do volume ósseo dos animais 

nefrectomizados.  

• A diminuição do volume ósseo nos animais nefrectomizados foi 

conseqüente a maior porcentagem de osteoblastos apoptóticos, 

determinando diminuição dos parâmetros de formação óssea; assim 

como pela maior atividade dos osteoclastos determinada pelo 

aumento da expressão gênica da TRAP. 

• A sobrecarga de Cálcio e de Cálcio/Fósforo associada à infusão 

fisiológica PTH não induziu calcificação vascular. Apesar de não 

termos demonstrado a presença de calcificação vascular, não 

podemos descartar os efeitos adversos da sobrecarga de cálcio e 

cálcio/ fósforo sobre o leito vascular (arterial).  
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7 ANEXOS 

 

 

Anexo A – Aprovação pela Comissão de Ética 
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