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OBJETIVOS

Os objetivos do nosso trabalho são:

1 - Observar através do estudo cinético e do balanço meta.

bõlico, os diferentes parâmetros envolvidos no metabo-

lismo do cálcio em ratos castrados e castrados-trata-

dos com propionato de testosterona;

2 - Determinar a partir da curva de decaimento da radioati_

vidade plasmática, obtida experimentalmente, após dose

intravenosa de Ca Cl2, os processos do metabolismo do

cálcio.
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INTRODUÇÃO

IMPORTÂNCIA DO CÁLCIO

O cálcio é um elemento essencial para a vida.

E considerado o primeiro elemento inorgânico mais importan

te para o organismo e o quinto mais abundante (80).

A homeostase do cálcio ê função de sua abso£

ção, de sua excreção fecal e urinaria e, principalmente, do

metabolismo ósseo.

O cálcio participa de varias funções orgâni

cas, tais como: transmissão de impulsos nervosos e liber£

ção de neurotransmissores nas junções sinápticas;ligação en

tre a excitação e a contração dos músculos esqueléticos e

cardíacos; processos de regulação da secreção de glândulas

exócrinas e endõcrinas; interações hormônio-receptor; efe_i

tos hormoniais sobre atividade de enzimas chaves, incluindo

a adenilatociclase; mecanismos de coagulação sangüínea, fo£

forilação oxidativa e utilização de ATP. Regula, também, a

permeabilidade de membranas e de organelas celulares contro

lando, assim, o fluxo de diversos íons (sódio, potássio,iaag

nêsio e outros). 0 cálcio participa diretamente da mineTali

zação da matriz óssea e da remodelação do osso (S3, 71, 80,

85).



Existe uma importante relação entre os níveis

,plasmáticos de cálcio e a permeabilidade de membrana celii

lar, que está aumentada na hipocalcemia e diminuída na hi_

percalcemia (80).

DISTRIBUIÇÃO DE C.SLCIO NO ORGANISMO

0 organismo do homem adulto contém cerca de

1000-1400g de cálcio. Sua concentração no osso é relativa

mente constante para a mesma espécie de mamíferos, embora

sua massa total varie em função do esqueleto.

Cerca de 99 por cento do cálcio total do orgji

nismo se encontra no esqueleto; essa predominância explica

o papel do esqueleto como reservatório para preservar a ho

meostase do Ca. Os líquidos extracelulares e intracelulares

contêm cerca de 1 por cento do restante de cálcio do orga.

nismo. Um por cento do cálcio ósseo ê livremente trocável

com o líquido extracelular.

Podemos distinguir os seguintes compartimen

tos de Ca:

l - o rapidamente trocãvel, localizado anato-

micamente no soro, líquido intersticial, citosol e superfí

cie óssea recém-formada, sendo, esta última, a fração impo_r

tante na homeostase do cálcio;

2 - o lentamente trocável, que corresponde ao

cálcio contido nas organelas celulares, cartilagens*e pia

cas ateromatosas;

3 - o não trocãvel, que constitue o maior com

partimento de Ca do esqueleto.



CÁLCIO PLASHÃTICO

Existem várias formas nas quais o cálcio ci_r

cula no plasma normal . Cerca de 48 por cento do cálcio

plasmãtico está sob a forma ionizada (Ca ) . A fração re_s

tante, está ligada às proteínas plasmáticas„ especialmente

a Albumina (46%), e complexada ã lactatos, citratos, fosfíi

tos, bicarbonatos e outras moléculas (6%). As frações de

cálcio livre e complexado correspondem às frações difus.í

veis, enquanto que o cálcio ligado à proteína e não difus^

vel (53, 71, 80).

0 cálcio plasmãtico é mantido dentro de limi

tes muito rígidos, entre 9-11 mg/dl de plasma (53). Alterei

ções sensíveis nas concentrações plasmãticas de proteínas

ou de complexos de Ca podem alterar a sua constante de dis

sociação, segundo a lei da ação das massas:

[Ca - Prot J

A fração ionizada é a fisiologicamente mais

importante. Variações nessa fração produzem alterações na

contração cardíaca e na excitabilidade muscular, mas é o

cálcio plasmático associado ao fosfato que determina a sua

precipitação nos tecidos moles (53).

0 cálcio plasmãtico é regulado com extraordji

nãria precisão através da ação conjunta do Paratormônio

(PTH), Tireocalcitonina (TCT) e Vitamina D (10, 65).



PARATORMÕNH

O paratormônio é um hormônio polipeptidico

formado por 84 ácidos aminados e peso molecular de, aproxi^

madamente, 9.500 daltons.

E secretad^ pelas glândulas paratireóides

quando a calcemia diminue, com a finalidade de aumentar o

nível de cálcio circulante, agindo basicamente no osso.

No osso, o PTH estimula a reabsorcão de cal

cio: aumenta a osteólise osteocítica e a osteoclástica; dî

minui a atividade osteoblãstica; aumenta a quantidade total

de osteoclastos e a transformação de osteoclastos em osteo

blastos; aumenta a transformação de osteoblastos para o£

teocitos, diminue a quantidade total de osteoblastos (80).

0 PTH também promove a reabsorcão da matriz

orgânica do osso através do aumento da atividade da colage

nase õssea, elevando a excreção de hidroxiprolina e hidrox_i

lisina(SO).

A nível renal, o PTH age no túbulo contorna

do proximal inibindo a reabsorcão de cálcio, sódio e fosfa

to inorgânico, enquanto que no tübulo contornado distai au

menta a reabsorcão de cálcio, magnésio, sódio e hidrogênio,

inibindo a reabsorcão de potássio. Diminue a excreção urina

ria de Ca, e aumenta a de Pi e AMPc (70). Ativa a enzima

que transforma a Vitamina D em seus metabólitos de maior

atividade biológica. Esses efeitos do PTH são mediados, em

parte, pelo AMPc, cuja produção aumenta imediatamente após

sua administração, precedendo os outros efeitos fisiolõgj_

cos desse hormônio (65).



A nível de i incstiMu. u ação do l'T5i c ^

ta, aumentando a absorção de Ca através do aumento da siv.

tese de 1,25-(OH),CC (80J.

Os efeitos do PTH estão relacionados aos me

tabõlitos ativos da Vitamina D.

TIREOCALCITONINA

A Tireocalcitonina (TCT) e um hormônio peptjí

dico secretado pelas células parafoliculares da tireõide

ou "Células C", contendo 32 ácidos ami na dos, com peso mole;

cular 3.600, sendo necessário toda a estrutura para a atix^

dade metabõlica. Sua liberação ê estimulada quando o nível

de cálcio plasmãtico está aumentado e, é inibida nas hipjo

calcemias.

Da mesma forma que o PTH, a TCT age no osso,

intestino e rim. Seu efeito biológico primário é o de ba_i

xar a concentração do cálcio ionizado, inibindo a reabso_r

ção osteclãstica e osteocítica, diminuindo, também, a con

centração das proteínas séricas que se ligam ao cálcio (26,

43).



A 'I Cl aumenta a excreção urin.rari;i cie A M K .

Pi, Ca , Na , Cl e Mg . Inibe a conversão de 25-OHCC pa

ra 1,25-fOH)?CC. Ela inibe também, indiretamente, a absoj

ção de cálcio e fosfato, devido ao bloqueio da síntese de

1,25-(011J2CC (80).

A nível celular, a TCT aumenta o efluxo de

Ca da célula, baixando a concentração citosõlica desse

íon, antagonizando, dessa maneira, os efeitos do PTH. Ap£

sar, de tanto o PTH como a TCT estimularem a atividade da

adenilatociclase e a produção de AMPc, seus efeitos iaetabó

licos são diferentes; isto se deve, provavelmente, aos efei^

tos divergentes desses hormônios sobre os níveis intracel£

lares dos outros dois segundo mensageiros, cálcio e fosfato

mono-hidrogênio (80).

VITAMINA D

A Vitamina D é um composto originado do Co

lesterol, que atua no metabolismo de cálcio; aumenta a ab

sorção intestinal e areabsorção no túbulo contornado proxi^

mal de cálcio e fosfato, diminuindo a excreção de ambos.

A 25-OHCC e a 1,25-(OH)2CC estimulam a reab



sorcao óssea, tanto "in viyo" como in vitrc". n;i

cols,sugerem que o maior efeito dos metabólitos ativos da

Vitamina D sobre o osso ê o de potencializar a osteólise os

teocítica. A Vitamina D ê um importante fator para o efeito

do PTH sobre o osso, intestino e rim (80J.

A atividade biológica da 25-OHCC ê bem maior

que a do seu precursor, enquanto que a atividade biológica

da 1,25-(OH)_CC se expressa mais rapidamente que a do CC e

a da 25-OHCC, sendo ativa tanto "in vivo" como "in vitro".

Embora exista alguma dúvida com relação ao

sítio de ação dos metabólitos ativos do colecalciferol, é

geralmente aceito que eles atuem no núcleo, promovendo a

transcrição de novos RNAS, que por sua vez, resultam na sín

tese de novas proteínas . A identidade dessas proteínas não

é" bem conhecida; provavelmente inclue a proteína celular

que transporta o cálcio, a adenosina trifosfatase que pode

participar do transporte de Ca e, ainda, outras enzimas ,

tal como a fosfatase alcalina (85).

A formação da 25-OHCC é" catalizada pela 25-

hidroxilase hepitica.

A conversão renal da 25-OHCC a 1,25-(OH)2CC

5 inibida pelo aumento de Ca . Assim sendo, uma diminuição

plasmãtica do Ca pode resultar em maior quantidade de

1,25-(OH)^CC, que por sua vez,.pode estimular as células in

testinais a sintetizar mais proteína de ligação-Ca e, poss^

velmente outras proteínas envolvidas na absorção de Ca .S£

gundo De Luca, essa conversão é inibida em concentrações

elevadas de Ca e estimulada em concentrações baixas de

de Ca+ (85).A Tireocalcitonina também inibe a enzima 1-hi-

droxilase (53).
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O esqueleto contém cerca de 99 por cento do

Ca do organismo. 0 cálcio no osso existe principalmente na

forma de pequenos cristais que podem ser idênticos aos da

hidroxiapatita, que ê uma estrutura cristalina formada por

íons cálcio, fosfato e hidroxil 3Ca3(PO,)2.Ca(OH)2- A fase

mineral do osso, contém ainda, sódio, magnésio, carbonatos,

cloretos e fluoretos. Muitos desses Ions podem substituir

o cálcio e o fosfato na estrutura cristalina (53, 85).

0 osso, também, é composto por uma matriz

orgânica ou protéica, constituída por fibras de colágeno ,

ricas em hidroxiprolina o único sítio orgânico desse ácido

aminado.

Uma parte do cálcio ósseo está ligado ã

substância fundamental que é constituída de aproximadamen

te 1 por cento de substância orgânica, assim como grânulos

celulares que, também, contêm proteínas e fosfolipídeos (53).

A quantidade de cálcio contido nas células

ósseas, principalmente nos osteõcitos, ê muito maior do

que aquela contida nas outras células do organismo.

Foi sugerido por Bauer e Cols. (31) que as

reações de troca entre os "ais ósseos e o líquido que o

cerca são de dois tipos: de troca de superfície, ou troca

isoiônica, e de recristalização. No primeiro tipo, os íons

que participam da troca estão localizados na superfície

dos cristais ósseos, enquanto que, no último, eles estão

situados maj.s profundamente.

As técnicas de traçadores têm contribuído

muito para o conhecimento dos vários processos envolvidos

no crescimento e remodelamento ósseo e, portanto, para uma



mcliior compreensão da fisjoio^ia do os.se. .

INGESTÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO DE CÁLCIO

A dieta normal do homem adulto deve incluir

600-1000 mg de cãlcio/dia aproximadamente. Esta necessidji

de pode aumentar durante a gestação e lactação, sendo ne

cessãrio, o balanço positivo, para favorecer o crescimento

e reparação do esqueleto. Além desta quantidade ingerida,

cerca de 600 mg são adicionados ao conteúdo intestinal por

excreções. Do total, 700 mg são absorvidos e 900 mg apare

cera nas fezes (Fig.2),(10,53).

DIETA

H
W
H
•Z.

1

l.OOOrag
600mg

900mg

excreção
(600 mg)

Liquido In-
tracelular
(11.000 me)

absorção
(700 mg) _

Liquido Extra-
Celular
(1.59P mg)

Plasma iLíquido
linterst.

reabsorçao
^300 mg)

deposição
(300 mg)

\/

Filtrado

Glomerular
(lO.OOOmg)

0

S

S

O

(1,4 x

10 6mg)

reabsorçao

(9.900 mg)

V
Fezes

(900 mg)

Urina

(100 mg)

Figura 2 - Distribuição do cálcio no organismo. Esquema :rao_

difiçado de Rasmussen (54).
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P cálcio c absorvido na porção próxima I di

intestino delgado (duodeno), sob a forma iónica.Essa absor

ção é altamente é altamente influenciada pela 1,25-(OH)7CC

e, indiretamente pelo Paratorraônio (PTH). A captação in

testinal aumenta quando se reduz a quantidade de Ca no

conteúdo intestinal. Essa absorção é diminuída pelo corti

sol, por excesso de ácidos graxos no conteúdo intestinal,

por excesso de fosfato inorgânico e orgânico que não sofr£

ram digestão (69), além de excesso de cálcio na dieta.

Uma vez absorvido, o cálcio se incorpora

ao compartimento extracelular de onde será trocado constan

temente com o Ca dos líquidos intracelulares e do osso.

0 compartimento extracelular troca o seu

conteúdo de cálcio 40 a 50 vezes durante 24 horas. Os dois

maiores compartinentos são o filtrado glomerular e o com

partimento trocãvel do mineral ósseo (Fig.2) (69).

No balanço de cálcio do organismo adulto

tem fundamental importância a excreção fecal, que eqüivale

a 90 por cento do cálcio ingerido. 0 cálcio fecal consiste

não somente da fração ingerida que não foi absorvida, mas

também da fração de Ca do suco digestivo secretada para o

trato gastrointestinal. A fração de cálcio que não foi

reabsorvida a nível intestinal é chamada de cálcio enriõgeno fecal.

Os mecanismos de absorção de cálcio no in

testino são: transporte ativo e difusão passiva. Em presen

ça de concentração adequada de Vitamina D, o cálcio é

transportado da superfície da mucosa para a serosa, contra

um gradiente de concentração (17). 0 transporte ativo do

cálcio através da célula ê feito por intermédio de uma pro

teína carreadora de cálcio. Essa proteína (CaBP) ê sinteti

zada no intestino em reposta â Vitamina D e âs alterações

na quantidade de Ca da dieta.



Uni u o s fature.»- iiiaj- JI-PC r i a m i :• uir. c o m *

Iam a excreção urinaria de cálcio, é u quantidade de cã^

cio filtrada. Os rins de um adulto normal, filtram em tor

no de 5000-10.000 mg de cálcio por dia, o que eqüivale a

dez vezes mais que a quantidade ingerida por dia.Noventa v

nove por cento, aproximadamente do Ca filtrado é reabso£

vido pelos túbulos renais. Assim sendo, a excreção urina

ria atinge somente níveis de 100-300 mg7dia. A quantidade

excretada ê aumentada por dietas baixas en carboliidratos e

por outros fatores que provocam acidose metabólica, e é

afetada pelo Paratormônio (10).

Uma quantidade muito pequena é perdida atra

vês do suor.

CÁLCIO CELULAR E TRANSPORTE DE CÁLCIO

A homeostase do cálcio pode estar perturba_

da numa variedade de estados patológicos. Um conhecimento

adequado da regulação do íon cálcio é essencial para a com

preensão do hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, ostecs

porose, doença de Paget, osteopetrose, doenças renais, ra

quitismo e um grande número de estados hipercalcêmicos, de

várias causas não definidas e na hipercalcitoninemia do

carcinoma medular da tireõide (71).

Rasmussen, em 1972, estabeleceu as bases

evolutivas para o desenvolvimento dos sistemas de transpor

te específico de cálcio. Ele sugeriu que as primeiras rea

ções bioquímicas simples têm lugar, provavelmente, num mar

primordial rico em K e Mg e, assim, seriam capazes de



íuncjoiiar mais eficientemente em CUÜJ circunstancia ou ai!_

biente f61j.

A quantidade de cálcio dentro da célula c

extremamente baixa. A passagem do íon através da membrana,

exige liberação de energia que é obtida pela hidrõlise do

ATP. Uma pequena quantidade de cálcio no citosol está sob

a forma ionizada, podendo ser encontrado no retículo endo

plasmãtico e dentro de mitocõndrias complexado a sais de

fosfato f53).

Devido as diferenças químicas e bioquínü

cas entre o Na e o Ca , os métodos para regular a homeo£

tase desses dois elementos, são diferentes (61). Assim, o

maior controle da homeostase do Na tem lugar na superfí

cie celular através de um mecanismo de bomba. Já o contrp^

le da homeostase do Ca ê bem mais complexo, pois para o

Ca , o sistema de bomba na membrana celular pode ser sim_i

lar ao da membrana mitocondrial e microssomal.

Todos esses mecanismos estão, geralmente,

orientados para transferir o cálcio ionizado do citosol ou

expulsá-lo da célula, ou armazená-lo sob alguma forma liga_

da nos compartimentos sub-celulares. 0 cálcio contido no

citosol pode diferir de ura outro tipo de cálcio da célula,

dependendo da capacidade de transporte relativo dos três

sistemas de membranas.

As células em geral, têm dois sistemas taro

pões para o cálcio. Primeiramente, o Ca pode estar ligado

na célula a várias moléculas orgânicas afins, como por

exemplo, os quelatos de Ca, incluindo proteínas, fosfolipí

dios, ácidos dicarboxilicos, ATP, ADP, creatinina e RNA.

As proteínas que se ligam ao Ca são encon

tradas nas células intestinais e renais e parecem ter

grande afinidade pelos íons Ca. 0 outro principal mecanis



I :
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o seqüestro ativo em vários compartimentos sub-celularey ,

tais como: retículo endoplasraático e mitocôndria. Estes

mecanismos são particularmente importantes no músculo (61).

Particularmente grandes quantidades deCapo-

demser acumuladas na mitocôndria isolada de várias células:

fígado, rim, osso, intestino delgado, músculo cardíaco,cor

tex-adrenal, testículo e baço (61,71). A captação do cãl_

cio pela mitocôndria, requer ATP, Mg , um substrato oxidií

vel, tal como o suecinato, o citrato, o isocitrato.e o fo£

fato inorgânico. Possivelmente, atua para impedir o acúmu

Io de Ca no citosol. A liberação de Ca ê facilitada pe

Io alto pH celular, que ê diminuído quando o Ca e o PCK

são enviados para o citosol. Era alguns tipos de células

todo o conteúdo do citosol, pode ser substituído várias

vezes, pela depleção do deposito mitocondrial (53).

TROCA DE CÁLCIO COM OS FLUIDOS EXTRACELULARES

A troca de C a com os fluídos extracelula

res é um processo lento comparado com a troca mitocondrial.

Vários investigadores acreditam que o cálcio entra por um

processo de difusão facilitada, requerendo um carreador e_s

pecífico. 0 efluxo de cálcio é atribuído ã atividade da

"bomba de cálcio" na membrana plasmática. Têm sido ap-esen

tadas evidências bem fortes para a existência de uma ATP -

ase ativadora de cálcio em alguns tipos de células,enquan

to para outros, têm sido descritos mecanismos de troca

Na+/Ca++ (53).
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liSTRUTUKA li MATAB0L1SM0

Vimos que o osso é formado por uma fase

ral que lhe confere a rigidez, e uma fase orgânica que é a

matriz orgânica formada principalmente, em sua maior parte,

de Colágeno (10,53).

Um dos conceitos mais úteis introduzidos por

Frost em 1966 é o de que o osso é considerado como um sist£

ma de superfície tripla nas quais existem camadas de célu

Ias ósseas diferentes anatômica e funcionalmente: o perió_?

teo, o sistema haversianoe o endósteo, onde cada camada

apresenta funções distintas (72).

A superfície óssea é recoberta por camadas

de células que parecem contínuas. Os componentes mesenqui_

mais são caracteristicamente em forma de fusos, com retícu

Io endoplasmático pouco desenvolvido, citoplasma rico em

glicogênio e um núcleo pequeno, escuro e alongado. Essas cé

lulas sofrem mitose e são conhecidas como "Células Osteopr£

genitoras" que podem dar origem a todas as células ósseas

(72).

0 envoltório das células do periósteo está

relacionado com o crescimento longitudinal, transverso e a

remodelação óssea durante a infância e a adolescência. Quan

do cessa o crescimento longitudinal, a taxa de remodelação

no envelope do periósteo diminue, mas continuará muito len

tamente.

As células do endósteo também participam da

remodelação óssea ativa e envolvem tanto a superfície do o^

so trabecular como a endosteal do osso cortical-A taxa de

remodelação é consideravelmente maior que a da superfície

do periósteo e, normalmente, a partir dos 30-40 anos de

idade apresenta um balanço "net" em favor da reabsorção ós
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sea. O envoltório cia superfície- uo canai iiaversiano s. , 11;

.realidade, uma continuação do envelope do endõsteo, porque

toda a remodelação deste sistema é iniciado a partir dos va

sos endosteais.

Segundo Frost (74), a área do osso onde se

processa a reabsorção ou a formação óssea, é a "Unidade

Metabolicamente Ativa". A duração dos ciclos de eventos c£

lulares que ocorrem durante a remodelação de um volume o£

seo, ê definida como "Unidade de Remodelamento Ósseo", ten

do cada uma destas, um ciclo de vida característico.

Sendo o osso um órgão fisiologicamente atj.

vo, o controle celular do processo de remodelação óssea é realj_

zado pela atividade de três tipos de células ósseas a saber,

(51, 53, 74):

1 - Osteoblastos - responsáveis pela síntese

e secreção do colãgeno. Cada uma destas

células sintetiza colãgeno somente por

um curto período e logo se incorpora ao

osso como osteócito. Estão situados en

tre as células mesenquimais e o osso to

talmente formado, e podem participar do

alinhamento ósseo; tornam-se cercados p£

Ia matriz extracelular extruzada e são

transformados em osteócitos.

Durante a transformação, também chamada

modulação, ou as vezes.diferenciação, d£

vido aos osteosblastos já serem células

altamente diferenciadas, o citoplasma

torna-se mais denso e, a maior parte da

estrutura do retículo endoplasmático d£

saparece e, os processos laterais são

orientados para células adjascentes ou
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íosíatase alcalina é alto.

2 - Usteócitos - existem evidências claras

(Rasmussen 1974J , de que estas células

estão diretamente envolvidas na manuten

ção do equilíbrio do metabolismo do mine

ral ósseo. Foi demonstrado (84) que elas

respondem âs concentrações locais de

íons ou hormônios, controlando o metabo

lismo do cálcio. Além disso, dentro dos

sítios de formação do osso novo, os o^

teócitos recém-aprisionados, controlam o

início da calcificação da matriz recente

mente formada (74). Dessa forma, os o_s

teócitos participam da manutenção da ma

triz esquelética, bem como da mineral.Du

rante uma deprivação de Ca,o sistema pri_

mário do osso, que contém a homeostase

de minerais (Mg2+, Ca2+, H+, Na+e HPO4
2"),

istoé o sincício osteõeito é incapaz de manter o

equilíbrio de Ca extracelular. Nessas circunstân

cias, os osteoclastos, células também

responsáveis pela reabsorção da superfà[

cie do osso, tornam-se de importância

fundamental na homeostase óssea. Assim,o

controle do equilíbrio mineral é realiza^

do pela osteólise osteoclastica.

3 - Osteoclastos - são reponsáveis pela reab

sorção na superfície do endósteo. 0 o£

teoclasto típico é uma célula grande,mui

tinucleada, intimamente ligado â superfí

cie óssea mineralizada, com a caracterís



ti ca de possuir um grande número at- mii_

cóndrias e destituído de retículo endo
1 plasmático; mas possuindo um número v£

riável de pequenas vesículas,algumas da?

quais, provavelmente, são lisossomas, e

um extenso Aparelho de Golgi. Uma outra

característica importante, ê seu alto

conteúdo de fosfatase alcalina.

MODELO SEQÜENCIAL DA ATIVIDADE DE UMA CÉLULA 0SSEA

Vários modelos foram postulados para explicar

os mecanismos fisiológicos do osso, diferindo,entretanto,em

alguns aspectos. Todos se basearam em evidências demonstra

das em diferentes tipos de estudos empregando técnicas expe

rimentais diferentes (26, 74, 87, 88). Se um modelo sequen

ciai de diferenciação celular é uma descrição valida de

eventos sobre a superfície óssea do endósteo e haversiana,ê

admissível que exista mais de um parâmetro de controle âo

sistemade remodelação. 0 primeiro ê a taxa de conversão de

células mesenquimais em esteoclastos. 0 segundo é a taxa de

conversão dos osteoclastos era osteoblastos.0 primeiro deter

mina o valor total do pool de células ósseas ou o número de

unidades ósseas metabolicamente ativas como foi definido

por Frost (46), e c segundo determina o balanço entre a ati

vidade formativa e reabsortiva.

0 controle da seqüência de eventos nas cél£

Ias ósseas é feito por intermédio de várias ações de agen

tes fisiológicos coadjuvantes ou depressores do processo me

tabólico normal dessas células, identificados na figura 3

por sinais positivos ou negativos respectivamente.A maioria

desses sinais atuam em vários pontos da seqüência. Os regu
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Estrogênios

Glicocorticoides
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Figura 3 - Fatores que controlara as etapas de remodelação

óssea.

(Modificado do Rasmussen)

0 hormônio de crescimento, a tiroxina e o es

tresse mecânico.também podem representar um papel importan

te no processo de reabsorção óssea, mas seus efeitos são ine

nos bem definidos que os já citados. A tireocalcitonina e o

estrogênio, também atuam neste processo, inibindo a conver

são de céluias mesenquimais para osteoclastos.

0 segundo importante ponto de controle é a

conversão de osteoclastos à pré-osteoblastos e osteoblastos.

Quando essas etapas são inibidas, a vida média dos osteo

clastos pode ser aumentada, resultando num aumento na quan

tidade relativa do osso reabsorvido por célula.

0 PTH e o Ca , por outro lado, atuam como

inibidores^enquanto que TCT, o hormônio de crescimento, os
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estrogênios, o estresse roccjymo e o fosfato inorgânico

(.Pi), como ativadores dessa etapa. O controle dessa etapa,

determina a taxa de transformação dos osteoclastos em o£

teoblastos.

Um possível terceiro ponto de controle, é a

passagem de osteoblastos a osteõcitos. Esta etapa é particu

larmente complexa, devido ao fato de estar sempre associada

a síntese do colágeno; sendo influenciada também, pelas v£

riações na concentração de PTH, Pi, e níveis plasmáticos de

cálcio (74).

Do exposto, podemos concluir, que a formação,

a calcificação, a remodelação e a reabsorção óssea podem

ser consideradas como componentes de um processo horaeostã

tico global. A superfície óssea ê coberta por células mesen

quimais indiferenciadas, que tornam-se células osteoprogeni^

toras após estímulo. Estas células se transformam em prê-o£

teoclastos e então se fusionam para tornarem-se osteocla_s

tos (ativação). Após completar essa etapa,os osteoclastos

sofrem fissão e se transformara em pré-osteoblastos dando

formação, aos osteoblastos (modulação). Estes completam a

sua tarefa de formação óssea e, então,se tornam osteócitos

maduros, aprisionados no osso, ou se convertem a células m£

senquimais indiferenciadas (51, 80). A figura 4 mostra a S£

quência-d&, eventos celulares sobre a superfície endosteal e

periosteal.
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ENDÕSTEO: PERlCSTEO:

*

Ativação

ÇfilnlaR Mesenqm*TTwiR

\

Pri-osteoclastos

Osteoclastos

I
|Pre-osteoblastos

Fibroblas±cs_

Pre-osteoblastos

Modulação

Osieóblastos Osteoblastos

Passagem ligada a
síntese do
no.

Osteocitos Osteocitos

Figura 4 - Esquema da seqüência de eventos c e l u l a r e s sobre a super

f í c i e do endõsteo e do periõsteo no e sque l e to adulto.(Es_

quema suger ido por Rasmussen) ( 74 ) .

MENSAGEIROS INTRACELULARES - RESPOSTA CELULAR

0 efeito especifico de uma célula alvo, é a resultante
j de uma infinidade de processos que-ocorrem após ligação de um hor-
{ mônio peptídeo ou uma proteína ã receptores de membrana plasmátir

ca de célula alvo específica, (26).



Assim sendo, o mecanismo de ação de um

minado hormônio (l9 mensageiro), sobre uma célula óssea,por

exemplo, consiste na ativação da adenilatociclase que catali^

za a transformação do adenosina trifosfato (ATP) em adenos^

na raonofosfato cíclico (AMPc) e pirofosfato (PPi); em con

seqüência há alteração da permeabilidade da membrana ao

Ca . 0 AMPc ativa as proteínasquinases que cataiizara a fo_s

forilação de proteínas citoplasmáticas que vão atuar sobre

a transcrição dos ácidos nucleícos. A resposta celular é d<i

da pela migração de m-RNA em direção ao citoplasma que asso

ciado a ura polissacarídeo promove a síntese de novas prote_í

nas (26, 71, 72, 73).

Este efeito pode ser modificado,direta ou in

diretamente, pela concentração de Ca intracelular. Visto

que a atividade da adenilatociclase está intimamente ligada

ao nível de Ca citoplasmático, uma concentração de Ca++

elevada pode inibir a atividade da adenilatociclase e, por

tanto, diminuir a produção de AMPc. No entanto, o AMPc tam

bem aumenta a transferência de Ca da mitocôndria para o

citosol, ou seja, aumenta o nível de cálcio citoplasmático

(80).

No esquema abaixo (Figura 5) temos a ilustra

ção do mecanismo de ação dos segundos mensageiros intracelu

l a r e s ( A M P c , C a + + , P i ) .
LEC h= (__MC 1 T| rimei I ( ).transporte ativo

(—>difusão passiva
( -t-)estímulo

—)inibiçao

intese Proteica
e

Resposta Celular
Figura 5 - Captação e liberação de cálcio na célula óssea ,

era resposta ao PTH (Baseado em Rasmussen 19721(62,72).
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Nas células ósseaó, o auirento d<_ Ca no citoaoi e ao A'i: -_,
estimula os sistemas enzimáticos envolvido:.; CGIÚ a reabsorção óssea, inibi
çio da atividade osteoblástica e aumento de produção ae ostecclastos, a
par t i r de células indiferenciadas (70, 72, 80). Foi postulado (16) que a
diferenciação de células mesenquimais a cstecclastos requer aumento tanto
na concentração de cálcio no citosol como de AMPc. A atividade reabsorti-
va dos osteoclastos e osteocitcs e controlada pela concentração de Ca no
citosol; a modulação de osteoclastos a osteobiastos requer um aumento na
concentração de Pi e, a atividade dos osteoblastos ê ccntrolada pela con_
centração de Pi no ci tosol . Assim sendo, una relação elevada de Ca /HPO ~
no citosol, aumenta a osteolise osteocítica e , una relação diminuída de
Ca /HPO ~, aumenta a síntese da matriz óssea pelos osteoblastos (72). A
função desses mensageiros é esquematizada na Figura. 6.

Células Mesenquimais

Osteoclastos

AMPc

Atividade

os teoclástica

Osteoblastos

Atividade

osteoblástica

Figura 6 - Modelo de segundos mensageiros intracelulares:
1 - Modulação de mesenquimais a osteoclastos;
2 - Modulação de osteoclastos a osteoblastos;
3 - Expressão da atividade osteoclistica;

4 - Expressão da atividade cstecblâstica, relacionada com
síntese do coligeno.
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Os metabõlitos da Vitamina Ü atuam para man

t̂ er o equilíbrio dos níveis de Ca no citosol, mitocondria

e espaço extracelular; permitindo a resposta da célula ao

PTH e a outros primeiros mensageiros (80).

FOSFATO

A quantidade de fosfato no homem adulto é

aproximadamente 500 a 600g, medida como fosfato inorgânico

dos quais 85 por cento se encontra no esqueleto. No hoifsm

adulto sua concentração varia de 2,5 a 4,3 mg/100 ml,enquan

to que no rato é" de 10-lmg/ml. No jovem, os limites normais

ficam entre 5,0 e 6,0 mg/dl. Nos líquidos biológicos, as

concentrações de fosfato ionizado (não complexado), em pH

fisiológico são: HPoJ" = 0,50mM; H2PO~ = 0,llmM e PO^~ =

8.10 mM; onde 12 a 20 por cento do fosfato está ligado às

proteínas e uma quantidade significante esta sob a forma

de complexos com cations mono ou divalente (10).

A concentração de fosfato no plasma pode ser

alterada por modificações na dieta. Em ratos submetidos a

uma dieta pobre em fosfato, a fosfatemia pode cair para va

lores em torno de 1,0 mg/100 dl, sem grandes alterações na

quantidade de fosfato orgânico ou inorgânico intracelular.

No trato intestinal, em torno de 70 por cen

to do fosfato ingerido é" absorvido. No rato, sítio de absoi"

ção máxima do fosfato ê o jejuno, enquanto que o cálcio ê

absorvido principalmente no duodeno. A absorção intestinal

de fosfato depeniie,de energia metabõlica e da presença de

sódio e cálcio no tubo gastrointestinal em doses eficientes.

Entre os fatores que aumentam a absorção in

testinal de fosfato, citamos o hormônio de crescimento,a V.i

tainina D, o paratotmônio, dietas hipocãlcicas ,etc. Dietas
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hipercálcicas diminuem esta absorção (10).

A principal via de excreção de fosfato é o

rim. De uma dieta contendo 900 rag de fosfato, por dia.600 rag,

aproximadamente será excretada pela urina. A excreção urina

ria de fosfato inorgânico é diminuída pela deficiência de

fosfato na dieta, administração de hormônio de crescimento,

lactação, osteopetrose, hipoparatiroidismo e doença de Addj^

son (10).

0 fosfato inibe as ações metabólicas do PTH e

potencializa as da TCT, diminuindo a concentração de Ca

no citosol por aumentar seu depósito mitocondrial (70).0 fo£

fato também aumenta a atividade osteoblãstica (ação sinêr

gica com o efeito hipocalcemiante da TCT) provavelmente,por

estimular a modulação de osteoclastos para osteoblastos, e

desse modo dimunuindo a reabsosrção, aumentando a formação

5ssea.

A Vitamina D influencia o transporte de Pi em

vários tecidos, através de um mecanismo de retrocontrole na

manutenção de seus níveis plasmáticos. Isto pode ser enten

dido através dos efeitos de Vitamina D em-vários tecidos,

pois foi demonstrado que a Vitamina D estimula a absorção

intestinal de fosfato, além de mobilizar Pi do oi*so (68) e,

provavelmente, de outros depósitos, potencializando sua ...

reabsorção nos túbulos renais (67). Por outro lado a sínt£ :t

se de 1,25-(OH)-CC está sob controle direto da concentração •••

de Pi no plasma e no interstício renal.



PRINCIPAIS HORMÔNIOS INFLUENTES NO METABOLISMO DO CALCJO

HORMÔNIO TIROIDEANO

Os principais efeitos dos hormônios tiroideíi

nos sobre o osso e o metabolismo do cálcio são: 1-aumento

das taxas de reabsorção e formação óssea; 2 - aumerto da

renovação celular de Ca e Mg ; 3 - aumento do cálcio

plasmãtico e urinârio; 4 - aumento do fosfato plasmãtico e

diminuição do fosfato urinârio; e possivelmente diminuição

da absorção intestinal de cálcio (1, 2, 63, 71, 72, 74).

No hipertiroidismo, existe um predomínio da

rebsorção óssea em relação ã formação óssea resultante da

diminuição na absorção intestinal de cálcio e um balanço

negativo deste íon.

No hipotiroidismo, as alterações, se refletem

numa redução no processo de remodelação óssea. Nessas con

dições a absorção intestinal de cálcio está aumentada e o

balanço de cálcio ê positivo (74).

HORMÔNIO DE CRESCIMENTO

Um dos principais órgãos-alvo do hormônio de

crescimento (GH) ê o esqueleto. Segundo Rasmussen (71), o

efeito do GH sobre a homeostase do esqueleto não está bem

definido, pois desconhece-se seu papel no metabolismo qsseo.

Sabe-se, contudo, que a administração do ho_r

mônio de crescimento induzi um aumento tanto na absorção

intestinal,como na reabsorção tubular de Ca e Pi, aumentan

do a excreção urinaria de Ca e diminuindo a de Pi,além de

seu papel estimulador da síntese da 1,25-(OH)_CC.
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A concentração plasmãtica de Ca 5 normal sob

mefeito do GH endõgeno, mas a de fosfato é normalmente alta

Os efeitos do GH sobre o rim podem ser atribuídos ao anta-

gonismo direto das ações do PTH ou ã inibição de sua libe-

ração, e, consequentemente, diminuição de sua concentração

plasmãtica (74).

ESTERÓIDES CÕRTICO-ADRENAIS

É conhecido o efeito inibitório dos glicoco£

tidõides sobre a absorção intestinal e renal de cálcio. Ba

seado nestes efeitos, Anderson e Cols.(71) postularam que

esses esterõides atuariam como antagonistas da Vitamina D.

Essa afirmação, porém, não é verdadeira porque a administra

ção de glicocorticõides a animais raquíticos não bloqueia o

efeito terapêutico da Vitamina D (10).

Experiências "in-vitro" demonstraram que o

cortisol ou a cortisona pode reduzir definitivamente o trans

porte de cálcio no intestino isolado (45, 46).

0 efeito do cortisol sobre o remodelação as

sea depende da dose administrada.Em humanos doses baixas de

cortisol (0,5 a 2,5 mg/Kg/dia) inibem a formação, mas aumen

ta a reabsorção óssea. Isto ê devido a inibição da modula-

ção de osteoclastos a osteoblastos. Além disso, a taxa de

ativação de células osteoprogenitoras medida como taxa mi-

tõtica de uma população de células padrões, aumenta (71, 74).

Em altas doses de cortisol (maior que 5 mg /

Kg/dia) a reabsorção tubular de Ca está diminuída. Além

disso, a taxa de ativação de células osteoprogenitoras tam

bem está diminuída e, consequentemente a taxa de remodela-

mento do esqueleto diminue, mas o balanço continua em fa-

vor da reabsorção óssea. A associação desses efeitos pode

levar â hipocalcemia e ao hiperparatiroidismo secundário

que aumenta a reabsorção óssea, levando à osteoporose.
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Além desses efeitos sobre o "pool" de células

ósseas ativas, o cortisol, tanto em doses baixas,quanto em

altas, inibe diretamente a atividade dos osteoblastos, inî

bindo, assim a síntese da matriz proteíca (71).

Observações de Rasmussen e Cols. (22,25,75,76) ,

mostraram que a mitocondria isolada, de fígado e rim, acumu

Ia cálcio por um transporte ativo que ê estimulado pelo

fosfato, Vitamina D e PTH. Neste sistema mitocondrial, o

tratamento com Vitamina D induz ao aumento na capacidade de

ligação ao cálcio, enquanto que o cortisol a diminue.

ESTROGÊNIOS

Os efeitos dos estrogênios sobre o metabolis-

mo õsseo têm despertado grande interesse há mais de 30 anos,

devido a sua utilização terapêutica no tratamento de oste£

porose.

A administração de estrogênios a curto prazo

leva a uma mudança no balanço ósseo em favor da formação,i£

to é, haveria uma inibição pelos estrogênios da reabsorção

induzida pelo PTH, enquanto que a administração de estrogê_

nio a longo prazo, levaria ã inibição da ativação de célu-

las osteoprogenitoras e, consequentemente, diminuiria a t£i

xa de reabsorção e formação óssea, produzindo uma hipocalce

mia e hiperparatiroidismo secundário: a remodelação óssea

diminue e a formação óssea não ê mantida (71). Estas altera_

ções estão associadas ao aumento na concentração de PTH imu

noreativo no plasma. A interpretação desees eventos é que a

administração de estrogênios diminue inicialmente a sensibi^

lidade do osso ao PTH, sendo assim há um declínio na taxa

de reabsorção óssea, uma diminuição no cálcio .e no fosfato

plasraãtico, além de uma diminuição na excreção urinaria de
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cálcio e hidroxiprolina. Contudo, uma terapia longa.provoca

diminuição de cálcio plasraãtico que estimula a secreção de

PTH acarreta um aumento na reabsorção óssea e um retardo na for

mação do osso novo.

Tanto os androgênios como estrogênios produ

zem um balanço positivo de cálcio pela inibição da reabsoi;

ção óssea, facilitando a conversão de osteoclastos para o_s

teoblastos. Além disso, ambos podem diminuir as concentra,

ções séricas de Ca++ e Pi (80).

ANDROGÊNIOS

São hormônios responsáveis pelo desenvolyimeii

to dos caracteres sexuais secundários, secretados principal

mente pelos testículos, podendo ser encontrados no tecido

ovariano e adrenal.

São substâncias de natureza esteróide, trans

portados nos líquidos orgânicos por proteínas carreadoras

específicas e são seletivamente concentrados por tecidos r£

ceptor-específicos (30).

SÍNTESE E SECREÇÃO

Podem ser sintetizados tanto nos testícu-

los como nas supra-renais, seja a partir do colesterol ou

diretamente da Acetil-CoA. Os principais hormônios dos tes_

tículos são a Testosterona e a Diidrotestosterona produzi_

dos pelas células de Leydig, que são os sítios primários de

síntese desses esteróides. E nessas células que o coleste



50

rol é sintetizado a partir do acetato. As enzimas mitocon

.driais dessas células, assim como da supra-renal, ovário

e placenta, têm a capacidade de romper a cadeia lateral do

colesterol para produzir a pregnenolona aue é um esterõi-

de de Carbono-21, o qual é convertido â testoterona pe-

las enzimas microssomais.

A biossíntese da testosterona pode ser vi-

sualizada na figura 7.

0 androgênio ativo na próstata é adiidrote£

tosterona (DHT) que ê formada no tecido prostático a par-

tir da redução da testosterona, cuja reação é catalizada

pela SJC- redutase.

Os compostos com atividade androgênica são

também sintetizados na glândula adrenal, entre eles temos:

andrenosterona; androte-4-ene ,3,17- diona; 11 jj - hidroxi^

androste-4-ene, 3,17-diona; androste-5-ene-3-oi-l7-one (dij.

droepiandrosterona); 17 -6 - hidroxiprogesterona.

0 termo andrógeno e compostos androgênicos,

também são usados como termos genéricos para uma família

de C,Q esterõides, não implicando que essas substanciasse

jam necessariamente androgenicamente ativas, visto que al̂

gumas não apresentam atividade biológica completa. Por ou

tro lado, alguns esteróides com atividade androgênica não

derivam dos CL g,por exemplo, a 1706- hidroxiprogesterona (74).

A velocidade de secreção e síntese da Tes-

tosterona pelas células de Leydig depende dos níveis pla£

mãticos de LH. Assim sendo a secreção aumentada de LH po-

de provocar hiperplasií?. dessas células e, consequentemen-

te, aumenta a secreção de testosterona; contrariamente, a S£

creção diminuída de LH leva ã inativação dessas células e,

consequentemente, diminue a secreção de testosterona (85).

A testosterona após ser secretada pelos te_s

tículos, circula no sangue durante 15 a 30 minutos, sendo fi
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xada nos tecidos ou metabolizada. inativada e excretada (52).

ACETATO

CH,

• H

CH,

HO
Colesterol

5-Pregnenolona Progesterona ^ 17<£-0H-Progesterona

Di idrotes tos terona Testosterona Ü4-Androstenediona

Figura 7 - Esquema de Biossíntese da Testosterona.



TRANSPORTE E MLTABOLISMO DOS ANDROGENIOS

A testosterona está presente no sangue venoso

esperraático era concentração que varia de 10 a 50 ug/100 ml

e, no sangue periférico em torno de 0,35 a 1,1 ug/100ml jCeica

de 95 por cento é secretado pelos testículos, não ultrapas^

sando 5 por cento a de origem adrenal e de conversão perifê

ca de outros esterõides.Estima-se que 97 por cento da te£

tosterona circulante esta ligada a proteína,permanecendo lî

vre e ativa cerca de 3 por cento.

Os esterõides sexuais são transportados no

sangue periférico ligados a uma proteína plasmãtica (fi- gl£

bulina). A testosterona liga-se cora grande afinidade ã

TeBG (globulina ligadora de testosterona) que também se lj_

ga aos estrogênios e foi chamada de globulina ligadora de

esterõides sexuais (SSBG) . A testosterona e a diidrotestos^

terona se ligam também â albumina plasmãtica, assim como ã

transcortina (globulina carreadora específica do cortisol )

(52).

Vermeun e Cols.(59) demonstraram que no homem

a taxa de metabolização da testosterona esta diretamente re;

lacionada com a quantidade total de testosterona plasmãtica,

ou seja, a T livre+T-TeBG. Em animais como comundongos e ra

tos, a taxa de netabolizaçao dos androgênios ê relativamen

te mais alta que no homem, já que essas espécies são despro

vidas de TeBG; apesar de que seu estudo afirme que a TeBG

não ê fisiologicamente ativa.

MECANISMO DE AÇÃO E FUNÇÃO DOS ANDROGENIOS

O mecanismo de ação da testosterona ê seme

lhante a de outros esterõides. A testosterona penetra nas



35

células-alvo, estimulando o crescimento e função destas cé

lulas. Age no núcleo das células, estimulando a replicação

He ácidos ribonucleicos (RNA) e desoxiribonucleico (DNA) (66):

0 mecanismo de ação androgênica foi estudado

através de uma injeção endovenosa de Testosterona radiomai;

cada que permitiu observar que o esterõide marcado fica re

tido nos núcleos de células androgênico-sensíveis, como as

da próstata e das vesículas seminais, durante um tempo maior

que seu desaparecimento do sangue periférico (Burchovsky et

Wilson, 1968). Nesses tecidos a T é metabolizada a diidro

testosterona que se liga a um receptor no complexo cromat£

nico (52).

Essas informações, indicam que a seqüência de

eventos para a ação da testosterona na cêlula-alvo,como por

exemplo, a próstata é a seguinte: a T plasroãtica penetra na

célula, onde ê metabolizada a diidrotestosterona pela 5,£-eŝ

teróide redutase; a diidrotestosterona liga-se, então, a um

receptor que serve de veículo transportador do citoplasma

até o núcleo, onde o complexo hormônio-receptor age sobre o

"gen" regulador, desreprimindo segmentos do DNA, o que per

mite a síntese do mRNA implicado na síntese de proteínas ejs

pecíficas.

É portanto, a diidrotestosterona o raetabólito

ativo da Testosterona e provavelmente o elemento responsa

vel pelos efeitos androgênicos sobre o metabolismo ósseo.

Os esteróides sexuais inibindo a reabsorção

osteoclástica do osso, por mecanismo ainda não totalmente

elucidado, têm sido utilizados como método auxiliar no

tamento de fraturas em pacientes idosos,, bem como no reta£

damento da osteoporose senil (53) .



ESTUDO ClNET ICO DO CÁLCIO

A análise cinética do cálcio nos permite estu

dar quantitativamente os parâmetros envolvidos no seu metfi

bolismo, visto que é difícil medir pelos métodos clássicos

a intensidade dos processos relacionados ao balanço de cál_

cio no organismo. Só é factível se terminar por dosagem qu_T

mica, o cálcio sangüíneo, urinário e fecal.

A utilização do método envolve a construção de

um modelo matemático que irá expressar a relação entre os

compartimentos ligados através de taxas de transportes.Comu

mente, isto é dado pela análise matemática da curva de d£

caimento da radioatividade plasmãtica do cálcio, que é coii

vencionalmente representada por uma soma de funções exponen

ciais. Esta análise nos dá uma informação completa sobre a

disposição relativa dos diferentes compartimentos(79) .

Um compartimento em um dado sistema é altamen.

te dependente da qualidade das observações experimentais

(58), como sejam:

- Espécie animal; pois o metabolismo do cãl̂

cio varia de um animal a outro;

- Duração de experiência e o número de provas

efetuadas que devem ser adaptadas aos processos que se pr£

tende medir. Por exemplo: se pretendemos estudar as propri£

dades doxálcio ósseo, lentamente trocavel, implica numa experiên

cia de longa duração. Se pretendemos estudar o compartimeri

to de Ca extra ou intracelular, podemos fazê-lo com prec^

são, através da curva de decaimento da radioatividade pias

mática apôs a injeção do radiocálcio.

- Número de compartimentos, relacionado ao nu

mero de termos exponenciais que possui a curva de evolução

da radioatividade plasmãtica,.implica,também,no período

pulado para as observações.



- Disposição entre eles, relacionando a manei

ra como o sistema é representado, ou seja, a disposição das

taxas de transferência entre um e outro compartimento, ou

apenas a partir de um compartimento central.

0 metabolismo do cálcio em humanos pode ser

esquematizado da seguinte maneira (58) t

0 fundo comum de cálcio trocãvel, ê formado

de compartimentos líquidos, tecidos moles, ossos e de pro

cessos metabõlicos irrersíveis. Os compartimentos líquidos

do fundo comum compreendem: a) o líquido extracelular cons

tituído pelo plasma, caracterizado pela concentração de

Ca em torno de 50 a 60 mg/l, ou seja, l,5mM, sendo a mas_

sa de cálcio deste compartimento estável, em torno de lg de

Ca no homem adulto; b) o meio intracelular, onde a concen

tração em cálcio ê menor que a dos líquidos extracelulares,

compreendida entre 10~ a 10~ mM/1. 0 cálcio intracelular

está em grande parte contido nas mitocôndrias e a concentra

ção de Ca na fração mitocondrial depende da natureza e do

estado da célula.

No osso, podemos distinguir uma fração de cál̂

cio estável, preponderante e uma fração de cálcio trocável,

que compreende:

a) Cálcio ósseo rapidamente trocável, situado

na superfície óssea em contacto com o líquido extracelular;

b) Cálcio ósseo lentamente tocável, que cor

responde ao cálcio situado na parte mais interna do osso

(no sentido da superfície para o interior do osso), o qual

implica numa experiência de longa duração.

Segundo a literatura, vários modelos foram

propostos para estudar o metabolismo do cálcio-no homem e

viabilizado posteriormente no rato. Todos, no entanto, ado

taram princípios comuns em relação aos métodos utilizados ,



diferindo,contudo,no que toca ao número de compartimcntos,h

disposição dos mesmos e a localização dos processos irrever

síveis de entrada e saída ( fi, 7, 8, 54, 55, 56, 58).

Aubert e Milhaud,era experimentos com animais,

utilizaram um modelo, no qual consideram que o cálcio endõ

geno fecal secretado no intestino, não está sujeito a absoj

ção intestinal, sendo, portanto, excretado nas fezes.

0 esquema mais lógico para representar o meta

bolismo de cálcio, sugerido por Aubert e Milhaud (8),é aque

le era que todos os compartimentos estão em equilíbrio com o

sangue. Não se pode excluir, no entanto, uma outra disposi

ção onde o cálcio dos líquidos extracelulares ocuparia uma

posição central e estariam em troca direta com o Ca sangüí^

neo, tecido mole e osso CFig«8).

Pigura 8 - Esquema do Metabolismo do Cálcio sugerido

Aubert e Milhaud, em 1960.
por



Um outro modelo proposto pelos mesmos autores
*

(8,55,56), o cálcio está presente em todos os tecidos. 0 san

gue, representaria o comportamento central, para onde entra
cálcio endõgeno e exõgeno, e do qual sai o cálcio que é ex

cretado ou fixado em outras partes do organismo (figura 9).

As vias do metabolismo do cálcio são as s£

guintes :

a) A circulação periférica onde se encontra a

fração de cálcio ingerido e absorvido;

b) 0 rim, por onde é excretada uma fração do

cálcio absorvido;

c) 0 intestino, que excreta o cálcio fecal,

constituído pelo Ca ingerido não absorvido e pelo Ca secreta_

do com o suco gástrico, biliar e intestinal, também não ab_

sorvido;

d) 0 osso ê submetido ao processo permanente

de reabsorção e formação, onde o cálcio é trocado com o dos

líquidos que o circunda. Dois denômenos se identificam ne£

-se-processo de troca:

1 - troca isoiônica,que por ser um fenômeno de

superfície extremamente rápido,a massa de

cálcio faz parte do fundo comum.No rato ,

essa troca é tão rápida que se torna dif£

cil sua mediação;

2 - a troca por recristalização é um fenômeno

mais lento e corresponde à penetração de

cálcio facilmente trocável no interior da

melécula de fosfato fundamental.
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Cálcio Alimentar
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intestino

F ( Fezes)
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Figura 9 - Esquema do Metabolismo do Cálcio sugerido

Aubert e Milhaud, em 1960.
por

Aubert e Bronner (7) estabeleceram um modelo

simplificado com um único compartimento, constituído de um

pool central de cálcio, no qual se processam as entradas e

saídas de cálcio. 0 pool central representa o cálcio trocá-

vel no organismo e pode ser visto sob a forma de vários com

partimentos, sendo um deles o sangue. Este pool ê mantido

pelo cálcio absorvido no intestino e reabsorvido no osso;as

perdas do pool são feitas por via urinaria e fecal e por d£

posição óssea. 0 cálcio de vários compartimentos, portanto,

ê trocado com o do compartimento central (Figura 10).

Figura 10 - Esquema do Metabolismo do Cálcio sugerido

Aubert e Bronner, em 1965.
por
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HORMÔNIOS SEXUAIS E METABOLISMO DO CÁLCIO

Albright, era 1940, foi quem primeiro eviden-

ciou o efeito dos estrogênios sobre o balanço de cálcio em

pacientes com osteoporose e definiu como uma doença carac-

terizada por deficiência na formação óssea em presença de

uma taxa normal de reabsorção óssea. Assim sendo, os níve-

is de cálcio e fosfato sérico estão normais. O mesmo não é

verdadeiro para a excreção urinaria de cálcio e fosfato,

provavelmente, pelo fato de que o cálcio e o fosfato que

normalmente, são liberados pelo processo de reabsorção ós-

sea, sejam utilizados para a formação óssea, resultando nu

ma redução deste processo, aumentando a excreção urinaria

de cálcio e fosfato. Contudo, uma vez que o esqueleto tor-

na-se depletado, a quantidade de cálcio e fosfato derivada

da reabsorção óssea será menor, ainda quando a quantidade

de reabsorção óssea por unidade de esqueleto for constante(3,38).

Albright e Cols, estudaram 42 casos, todos com

osteoporose generalizada, dos quais 40 eram mulheres que

adquiriram a doença durante a menopausa e somente 2eram ho-

mens; não houve casos em mulheres antes da menopausa. Den-

tre esses com osteoporose pós-menopausa, três pacientes ha_

viam tido tirotoxicose, dois casos foram complicados pela

doença de Paget e outros dois pelo hiperparatiroidisma Ob-

servaram que os pacientes com osteoporose pós-menopausa t_i

nham uma tendência â atrofia dos outros tecidos principal-

mente a pele (3,4).

Esses estudos lhes permitiram concluir que há

uma associação freqüente entre o climatérico e o desenvol-

vimento da osteoporose.

Outros pesquisadores também estudaram o meta

bolismo do cálcio em diversos tipos de patologias que levam

a alterações do metabolismo ósseo, a maioria dos quais aprje
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sentando osteoporose, tendo como característica uma dirainu_i

cão generalizada da massa óssea, que ocorre, com freqüência

era pessoas de idade mais avançada (12, 78).

Para a maioria desses autores, a osteoporose

é um estado patológico em que a massa óssea está diminuída

e o osso torna-se frágil, havendo não Taro fraturas espontji

neas.

Investigações previas (57), indicam que com o

avanço da idade, existe ura aumento inicial na densidade Ó£

sea que era ratos permanece constante, enquanto no homem s£

nil, esta densidade óesea está diminuída (16). Ocorre tara

bem alteração na absorção intestinal, que segundo alguns

(33,34,40,61), esta diminuída e para outros (42) está aumen

tada; além disso, a retenção de cálcio está reduzida (34)

e há ura declínio no osteogênese endocondral (13).

Abright e Cols»(4,5 ,12) definiram as doenças

do metabolismo ósseo corao aquelas em que todo o tecido ós

seo é afetado em maior ou menor grau, onde os fatores ho£

monàis . podem apresentar um papel importante na sua patogê-

nese. A osteomalacia, a osteite fibrosa cística e a ostejD

porose são exemplos dessas patologias.

Afirmam que na osteomalacia há uma deficiên-

cia de apatita que normalmente ê depositada na matriz Ó£

sea. Para que haja depósito eficiente de apatita, ê de gran

de importância, a concentração de cálcio e fosfato no líqu^

do extracelular, que nesse caso está diminuída, o que não

acontece na osteoporose, onde a concentração de cálcio e

fosfato extracelular está normal.

Quanto a avaliação do tipo de osteoporose ain

da ê:extremamente difícil. Para Gilbert e Gordan (32) não

existe uma definição em relação aos tipos de pacientes tra

tados. Mas ê importante admitir que existem três tipos mais
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comuns e heterogêneos de osteoporose, com diferentes ca-

racterísticas fisiopatologicas, para os quais são requen

dos diferentes tratamentos. Entre eles temos: 1- osteopo-

rose por desuso, que pode ser generalizada, dependendo da

ãrea do osso imobilizada; 2- osteoporose do climatério, tĵ

po mais comum; 3- osteoporose provocada pelo excesso gli-

cocorticoides.

Vinther-Paulsen (86) se refere a três teo-

rias que tentam explicar a etiologia e a patogênese da o£

teoporose senil sem que nenhuma, entretanto, seja comprovada.

Resumidamente, temos:

1- a doença ê devido a uma atrofia osteo-

blãstica, supostamente ligada à atrofia generalizada do

tecido, na idade avançada. Assim sendo, a doença não está

relacionada ao matabolismo do cálcio como determinada por

Albright, Blomberg e Smith (5). Cada célula atrofiada na

senilidade muitas vezes de forma generalizada, é responsjí

vel por várias doenças da senilitude, mas questiona-se se

ela existe como uma doença peculiar. Provavelmente a atrc)

fia do tecido na velhice é secundária âs relações vascula

res, além de deficiência nutritiva. Em todo caso, elas não

são consideradas um fenômeno normal da velhice;

2- a osteoporose da idade avançada é uma

desordem do metabolismo do cálcio de origem endõcrina;

3- a osteoporose da idade avançada não di-

fere do fundamentalmente da osteoporose que ocorre em ou-

tras idades.

Reifenstein e Albright (77) estudaram o

• efeito dos esteróides sexuais em pacientes osteoporóticos

tratados com propionato de testosterona e observaram al^e

rações no "turnover" do cálcio e do fósforo, comparados

com pacientes normais. Para eles a osteoporosenão ê sinônimo



•de desmineralização óssea, mas uma deficiência na formação

.da matriz óssea, e que não pode ser confundida com a oste£

malãcia, onde a alteração principal é a deficiência de mi-

neralização óssea ou com a osteite fibrosa generalizada on

de hã um aumento de destruição óssea.

Várias outras condições podem estar associa_

das â osteoporose: desnutrição, acromegalia, hipogonadismo,

além de outras (77).

Bartter, em 1957 (12) postolou que a osteo-

porose pode ser definida como uma doença do metabolismo Ó£

seo em que a massa óssea total do organismo ê menor que a

de um indivíduo normalmente ativo com estrutura comparável,

caracterizada por uma deficiência na formação do osso nova

Pode ser resultante da inatividade, falta de estrogênios,ou

androgênios, excesso de hormônios adreno-corticais, defici-

ência de precursores nitrogenados ou ainda de causas desconhecidas.

Afirmam, ainda, que a massa óssea normal re

sulta de um "equilibrio dinâmico", onde a taxa de destrui-

ção óssea ê igual a da formação óssea. A formação óssea con

siste de dois processos: formação da matriz e deposição na

apatita. Normalmente elas ocorrem quase que simultaneamen-

te. A reabsorção óssea é um processo simples, e não ocorre

descalcificação do osso. Durante o crescimento, pode exis-

tir um desequilíbrio em favor da formação da matriz. A de_s

truição contínua do osso é um processo normal da fisiologia

óssea.

Henneman, Wallach (38) acreditam que aoste£

porose seja uma achado freqüente na mulher em climatério ,

resultante de uma deficiente formação da matriz protefcaem

osso bem calcifiçado. Baseado nessa afirmativa, uma ingestão

normal de proteína seria essencial para o retardo e apare-

cimento da osteoporose pós-menopausa e senil. A osteoporo-

se põs-menopausa não reverte espontaneamente para o normal.



Uma vez que a osteoporose resulta de pouca

formação da matriz proteíca, todo o osso em que esteja pr£

sente se torna bem calcificado e nesta condição não ê favo-

velmente influenciada pelo aumento da ingestão de cálcio .

Por razões similares, a Vitamina D que aumenta a absorção

intestinal de cálcio não traz benefícios na osteoporose. 0

fator mais importante no estímulo da atividade osteoblást^

ca e manutenção da estrutura óssea é* a tensão e o esforço

da atividade física (38).

Após 1940, Latter e Albright tentaram expli_

car a osteoporose põs-menopausa e senil como resultante de

um decréscimo na secreção de estrogênios e androgênios em

presença de uma produção contínua e normal de cortisol. 0

cortisol inibe a absorção intestinal de cálcio e, em quan-

tidades maiores que a fisiológica, pode aumentar a calcemia

devido a degradação da matriz proteíca.

E" sabido que a preservação do metabolismo

ósseo é importante para a homeostase do cálcio, o que com

freqüência está alterado no indivíduo mais idoso. Este fato

foi observado por Heaney (37), que administrando estrogê-

nio em mulheres e testosterona em homens, observou que a

sensibilidade óssea ao PTH diminuía, bem como a taxa de

reabsorção óssea e os níveis de cálcio e fósforo plasmãti-

co e hidroxiprolina urinaria. Resultados semelhantes foram

encontrados por Rasmussen e cols. (74).

Gallagher e Nordin (27) estudaram mulheres

pós-menopausa com hipertiroidismo, tratadas com estrogê-

nio, observaram que estes esteróides reduzem a sensibili_

dade do osso ao PTH, bloqueando o seu efeito sobre a

reabsorção óssea, conforme a relação dose-efeito. Em se

tratando dos androgênios, suspeitam que estes hormônios

desempenhem o mesmo papel no homem, porém os seus níveis
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declinam mais lentamente que os níveis de estrogenios na

mulher; assim sendo, a perda óssea no homem é mais tardia

e mais lenta.

Alguns autores se relatam que a partir da

menopausa, a reabsorção óssea aumenta, mas Nordin acha

que a taxa de reabsorção óssea permanece constante; contu

do, hã remoção progressiva do osso. 0 fato de que o osso

continua sendo perdido não quer dizer que a taxa de reah

sorção óssea esteja aumentando, o que significa que há

um balanço negativo onde hã mais perda que ganho. Segundo

ele ê extremamente difícil estabelecer se isto é devido a

idade ou à menopausa (60).

Frost (28, 74) estudou o mecanismo de ação

dos hormônios gonodais sobre o osso, utilizando tetraci-

clina marcada e mediu os parâmetros quantitativos do "tur

nouver" ósseo. Observou que o estrogênios inibem primaria

mente a ativação da nova unidade de remodelação óssea. Is

to pode indicar que estes hormônios, suprimindo inicial-

mente a diferenciação de células mesenquimais para osteo-

clastos, diminuam consequentemente a reabsorção, permitin

do a formação óssea ainda durante mais algum tempo ( 3 - 4

meses); após o que, hã diminuição na transformação de cé-

lulas diferenciadas para osteoblastos , levando ã diminui-

ção da formação óssea e estabelecendo, assim, o estado de

equilíbrio. O resultado ê uma diminuição na remodelação Õ£

sea por longo tempo, sem nenhum aumento na formação, com-

parado com a reabsorção.

Segundo Beriyne e cols. (14,15), ainda não

está bem definido a etiologia da osteoporose senil, mas

sugeriu que esta alteração estaria ligada ã secreção ex-

cessiva do PTH. Em seus-escudos, observaram que o grupo

de pessoas idosas com osteoporose senil apresentavem um ní



vel mais elevado de PT11 no soro, além da reabsorçao óssea

mais aumentada que o grupo jovem (controle}; relacionando,

assim, o nível de PTH com o grau de osteoporose. Com isso,

admitem a possibilidade de um aumento da função da glându-

la paratireôide nos indivíduos de idade mais avançada.

Experimentos com animais velhos indicam

que há um aumento de perdas metabõlicas de cálcio trocável

que podem mascarar a interpretação dos resultados (33).

Não ha um consenso sobre a relação entre o

efeito da idade do indivíduo e a absorção intestinal de

cálcio (11,21,24,35,36).

Bullamore e cols. (20) postularam que a

absorção de cálcio na mulher idosa com osteoporose estava

reduzida. Observaram, ainda, que a absorção de cálcio dirnî

nue a partir dos 60 anos de idade e que aos 80 anos a absqr

ção de cálcio está nitidamente deficiente. Isto pode ser

devido a baixa de estrogênios, que pode levar a uma defic^

ência relativa de Vitamina D. Resultados semelhantes foram

apresentados por Parfitt (64).

Por outro lado, Hironaka e cols.(42) estu-

dando o metabolismo de cálcio em dois grupos de ratos ve-

lhos, com idade entre 10-12 meses e 22-32 meses,respectiva

mente, observaram que a excreção endogena (predominando as

fezes), bem como a absorção intestinal de cãlcio, foi

siginificativamente maior no grupo de animais mais novos.

A retenção de cãlcio incorporada ao esqueleto medida pelo

Ca, foi significativamente menor no grupo mais velho; cori

tudo, ambos apresentaram um equilíbrio no balanço de cãl-

cio total. Estes resultados indicam que os ratos idosos fo

ram sujeitos a uma maior perda de cãlcio do organismo, po-

rém foram capazes de manter o equilíbrio de cãlcio, aumen-

tando a captação intestinal de cálcio dietãrio.
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Além desses efeitos, os hormônios sexuais

são capazes de aumentar a síntese do colágeno, como também,

a deposição de cálcio no osso. Isto foi demonstrado por

Kowalewski e cols, (47), ao estudarem os efeitos do Propi£

nato de Testosterona (PT) e Estrona (Oe) em ratos gonadec-

tomizados. Seus estudos indicam que esses hormônios têm

ação anabolizante significante sobre o colãgeno e o cálcio

ósseo; concluiram também, que o PT foi mais eficaz que a

Oe nas condições experimentais.

Foi postulado (83) que a taxa de desminera-

lização óssea na mulher, em climatério, permanece constan-

te e que a diminuição da atividade física diária observada

no envelhecimento contribuem para a perda do mineral ósseo.

Smith et cols. realizaram medidas do conteúdo do mineral

ósseo e constataram uma relação positiva entre a idade e a

taxa de desmineralização.

Estudos recentes realizados por Hillyard et

cols. (41) sugerem que a concentração plasmãtica de Tireo-

calcitonina é" quatro vezes maior no homem que na mulher e,

que tanto a gravidez como a administração de pílulas con-

traceptivas, a base de estrogênio e progesterona, aumentam

as concentrações de TCT plasmãtica para níveis iguais ao

do homem. Quanto aos efeitos dos últimos, ainda não está

bem definido. Sugerem que a testosterona, os estrogenios e,

talvez, a progesterona, sejam responsáveis, direta ou indi

retamente, pelo estímulo da Tireocalcitonina, sendo a tes-

tosterona o estimulador mais potente da secreção deste hor

mônio. Seus resultados estão de acordo com as observações

anteriores de que a maior função da tireocalcitonina é pr£

teger o organismo da hipercalcemia pós-prandial.



MATERIAL li MÉTODO

Ratos de origem Holandesa com 60 dias de

idade, pesando em torno de 120g foram divididos em três

grupos: I) 15 controles; II) 15 castrados; III) 15 castra-

dos-tratados. Os animais foram colocados em gaiolas metabó_

licas individuais e submetidos a uma dieta normal de cál-

cio (ração crinercial) contendo 8,3mg de cálcio/g de ração.

I - GONADECTOMIA E TRATAMENTO

Foi feita a gonadectomia bilateral nos ani-

mais do grupo II e III. 0 tratamento foi iniciado imediata,

mente após a cirurgia com Propionato de Testosterona*(PT),

diluído em óleo vegetal e, administrado quinzenalmente por

via sub-cutânea, numa dose correspondente a lmg/100g de p£

so corporal durante 2 meses (89).

Os controles e castrados receberam uma inje

ção sub-cutânea de 0,06ml de óleo puro.

II - COLETA DAS AMOSTRAS

Foram colhidas amostras de sangue heparini-

zado uma semana antes do início do período experimental pro

priamente dito, para dosagem da Testosterona Plasmática, A

determinação foi feita pelo método de Radioimunoensaio, Ria

mat Testosterona.** Este método se baseia na reação compe-

(*) - Durateston (250mg) - Laboratório Organon

(**)- BYK-Mallinckrodt - Radiopharmazentika
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titiva entre a testosterona do soro e a testosterona marca-

da com I por um anticorpo específico da testosterona ob-

tido por imunização de coelhos, como uma resposta adaptati-

va ã introdução parenteral de testosterona humana conjugada

a albumina sérica humana. A sensibilidade do método é gran-

de e permite medir concentrações de testosterona entre limi

tes menores que 100-1600ng/testosterona por lOOml/soro. Os

valores foram expressos em ng/100ml de soro.

Apôs 60 dias da gonadectomia e tratamento, os

animais dos três grupos receberam uma dose única de 48 uCi/ra

to de Cloreto de Cãlcio-45*** sem carreador, via intraveno-

sa (veia caudal), conservados em gaiolas metab5licas indivi

duais, para coleção de urina e fezes separadamente.

As amostras de sangue heparinizado foram

obtidas do seio retro-orbital nos tempos de 2,4,6,24,29., 52

e 72 horas, após a injeção da dose de radiocálcio, e o plas^

ma foi obtido por centrifügação (55).

A urina foi coletada em papel de filtro (

Schleicher e Schuell n? 595) contido num recipiente de vi-

dro, no período entre 0-72 horas (29).

As fezes foram marcadas com solução de verm£

lho carmim 2%, administrado por sonda gástrica no início (0

hora) e no fim do período experimental (72 horas) . Utilizoii

se as fezes que apresentaram os sinais do primeiro marcador

(tempo 0), desprezando-se aquelas com sinais do segundo mar

cador (tempo 72 horas) (18).

Os animais e a ração ingerida foram pesados

no início e no fim da experiência e a ingestão de cálcio foi

calculada.

(***) New England Nuclear-
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As amostras de urina e fezes foram secas á

a 120°C durante 4 horas, pesadas e calcinadas a 600°C du-

"rante 24 horas. As cinzas foram Desadas e ressusDensas em

solução de HC1 5N.

III - BIOQUÍMICA

A dosagem de cálcio estivei foi feita em

plasma e susDensões de urina, fezes e ração Dor Est>ectrofo

tometria, em Espectrofotometro tipo Beckman, modelo DB-GT,

utilizando Cãlcium-Kit (Biolab Mérieux), que se baseia em

técnica colorimétrica, muito sensível e específica. Os va-

lores foram expressos em mg de Ca/ml. Esses valores são

comparáveis a aqueles obtidos pela técnica de absorção at£

mica.

A determinação da radioatividade foi feita

em alíquotas de plasma, urina, fezes e osso, embebidas em

papel de filtro (Whatman 3M) contadas em cintilador líqui-

do, do tipo Liquid Scintillation System, Beckman LS-25O mc>

delo 1969. A radioatividade das amostras foi comparada com

aquela de uma alíquota de 50ul de uma solução de "'CaCl-, (

48 uCi/100ml) e os valores expressos em porcentagem da do-

se administrada.

IV - PARÂMETROS CINÊTICOS

Técnicas com radioisõtopos têm tornado pos-

sível medir os processos envolvidos no metabolismo do cál-

cio e contribuído muito para uma melhor compreensão da fi-

siologia do osso.

Cornos vimos, cineticamente o espaço -cálcio

pode ser dividido em dois ou mais compartimentos, dependen
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.do do modelo adotado.

0 nosso trabalho se propõe a estudar alguns

processos do metabolismo do cálcio que se presume ocorre-

rem durante o período de observação. 0 modelo proposto se

baseou no apresentado por Aubert et Milhaud (55) , que pode

ser visualizado no esquema abaixo (figurall). 0 nosso mode

Io (£igural2) refere-se a um sitema de dois compartimentos,

em que o compartimento I representa o cálcio rapidamente

trocãvel e inclue o cálcio plasmãtico, cuja concentração

pode ser regulada e, presumivelmente, de outros fluídos o_r

gânicos, tecido mole, órgãos e ainda, cálcio rapidamente

trocãvel da fase sólida do osso (superfície óssea). 0 com-

partimento II representa o cálcio lentamente trocãvel, sen

do que a maior parte corresponde ao cálcio ósseo.

Se o Cãlcio-45 é introduzido num desses com

partimentos, onde se homogeniza no espaço cálcio, através

das vias reversíveis e ê perdido do espaço cálcio, pela dê

posição óssea e pela excreção fecal e urinaria.

Cálcio Alimentar

intestino

(Urina) F (Fezes)

Figura 11 - Esquema representativo do metabolismo do cálcio

no rato ( Aubert e Milhaud em 1960 )
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Figura 12 - Esquema representativo do Metabolismo do Cál-

cio no rato. (Modelo de dois compartimentos

com suas constantes de troca, proposto pelo

autor).
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O fluxo de cálcio nos compartimentos é re-

presentado por V e corresponde à massa de cálcio que entra

e a que sai do fundo comum (P) por unidades de tempo. Es-

tas por sua vez, são submetidas à uma constante de transit;

rência (k), que representa a entrada e a saída dos compar-

timentos, expressa em frações do "pool" por unidade de

tempo (Figura 12).

0 sistema em análise é constituído por três

processos em equilíbrio dinâmico: o fundo comum de cálcio,

o esqueleto e o intestino. 0 fundo comum (P) representa o

cálcio do organismo e está em equilíbrio com o cálcio pla_s

mático. A homogenizaçao da atividade específica desse fun-

do comum no rato, ê bem rápida, portanto factível a medida

imediata.

0 modelo esquemãtico da página 51 esclare-

ce as vias fisiológicas do metabolismo de cálcio e pode

ser resumido da seguinte forma:

- o fundo comum (P) é constituído do cál-

cio do esqueleto, reabsorvido do osso (V~); do cálcio ing£

rido com a alimentação (V^), e absorvido pelo intestino

(V ). As perdas de cálcio do fundo comum ocorrem por inter
- + J~

médio das vias de deposição óssea (V ) , da excreção urina-

ria (V ) e da excreção fecal (VV).

A renovação fisiológica do Cálcio ê assegu

rada por V e V~. 0 cálcio ósseo é submetido aos fenômenos

de troca rápida (troca iônica) , cuja massa faz parte do

fundo comum, e ao processo de troca lenta (fenômeno de re-

cristalização) que é accessível ã medida.

A medida da intensidade desses processos ê

fornecida pela combinação de técnicas clássicas de balanço

e pela análise cinética do cálcio. Com exceção de V-, F e

V , as demais vias não são accessíveis ã medida direta. .



A medida da absorção intestinal (\.) é fei-

X'd. considerando-se que o cálcio é secretado abaixo do sí-

tio de absorção; calculada a partir de \'r, V. e I , como v£

remos adiante.

0 cálcio fecal total (F) não é facilmente

determinado devido a dificuldade em se estabelecer o tempo

correto para coleta das fezes, que corresponde ao tempo en

tre a ingestão e a excreção, visto que P se homegeniza en-

tre 0-2 horas. 0 método mais simples é administrar uma do-

se de solução de carmim 2% imediatamente após a dose do

CaCl2 e coletar as fezes como foi descrito anteriormente.

0 cálcio fecal total é determinado fazendo-se a dosagem quí

mica do cálcio estável nas fezes totais, as quais contém

uma fração do cálcio alimentar que não foi absorvido e o

cálcio secretado no intestino.

A determinação de Vf ê feita relacionando-

se a atividade total existente nas fezes entre 0-72 horas

e a área delimitada da curva de decréscimo da radioatividji

de plasmática (S) no mesmo tempo (Ver Figura 13) .

B)

E

D.
d)

T-í

o

d)
COo
"O

tempo ( horas)

Figura 13 - Curva de decréscimo da radioatividade plasmãt_i
ca, indicando a área S, correspondente ao volu
me de distribuição do cálcio. ,~
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A via de excreção urinaria (Vu) ê obtida con

siderando-se que o cálcio é excretado na urina com a radi£

atividade específica do sangue, isto é*, com a radioatividjj

de específica do fundo comum.

A via de deposição de cálcio no osso (Vo j

é obtida da expressão:

k,Q = ko + ku + kf, onde ko = L . - (ku+kf)

logo,

Vo+ = ko+ . P

A reabsorção óssea (Vo-) que ê um processo

lento, ê também considerada irreversível, sendo presumível

que o tempo de observação usado neste trabalho seja insufi

ciente para medi-la, apesar de existir uma massa estável de

cálcio não há contribuição do cálcio radioativo. No esque-

ma^pãgina 52 ,é" assumido que esta via não está marcada, não

havendo contribuição de Vo+, pois o osso formado durante

esse período ainda não foi reabsorvido.



RESOLUÇÃO DO SISTEMA

A medida 4 a intensidade dos diferentes pro-

cessos metabõlicos envolvidos no metabolismo do cálcio é

obtida através da combinação dos resultados fornecidos pe-

lo balanço de cálcio e pela interpretação teórica da curva

de decréscimo da radioatividade plasmãtica obtida experi-

mentalmente.

A determinação dos parâmetros cinêticos se

basearam nas formulações de Aubert e Milhaud (8, 54) e

Rosenthal (81).

Através da radioatividade plasmática medida

entre 0-72 horas, se obtém uma curva (Figura 14), onde os

resultados são apresentados em papel semi-logaritímico e,

expressos em porcentagem da dose por volume de plasma, em

função do tempo. Visto que o cálcio plasmático é constan-

te durante o período experimental, o valor do tempo zero é

calculado, assumindo-se que ocorre mistura instantânea da

dose no volume total do plasma.

A curva obtida sofreu um decréscimo exponen

ciai, indicando que houve uma variação da radioatividade em

função do tempo que se ajusta a uma equação exponencial do

tipo Y = a.e , onde Y = uma medida da atividade plasmati-

ca; x = t (tempo expresso em horas); b = k (constante de

transferencia); a = valor inicial, teórico da medida quando

t=0. A estimativa dos parâmetros cinêticos é feita a par-

tir das quedas exponenciais para as quais foram determina-

das as equações de regressão linear, pelo método dos míni-

mos quadrados, descritos adiante.
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re /f\

e
3

0)

o
"O

6-S

tempo ( horas)

Figura 14 - Representação da curva teórica do decréscimo da
45

radioatividade do Ca. Expressa em % da dose

por volume de plasma em função do tempo.

A curva nos leva a supor que existem duas ex-

ponenciais , pois hã uma queda biexponencial que corresponde,

respectivamente, aos compartimentos de cálcio rapidamente

trocãvel e lentamente trocãvel.

A equação da variação da concentração do tra

çador em função do tempo ( em fração de dose administrada )

é dada pela soma de duas exponenciais:

~ g l t " g 2 t

REGRESSÃO EXPONENCIAL DOS PONTOS DOS VALORES OBTIDOS

A seguir, relacionamos e descrevemos os dife-

rentes parâmetros do metabolismo do cálcio com suas nota-
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ções, definições e métodos utilizados para o seu calculo.

Tpdos os cálculos foram executados em calculadora eletrôni_

ca programável HP - 9810A ( Hewlett-Packard).

Por intermédio dos dados obtidos experimen

talmente, representamos a concentração plasmática do traçji

dor radioativo em termos de porcentagem da dose em função

do tempo. A curva nos leva a supor que houve uma contri-

buição do compartimento II para o compartimento I.

Os pontos que mais se ajustaram a reta fo-

ram os cinco (5) últimos pontos, ou seja, o intervalo de

24-72 horas, para os quais foi feita a regressão linear. EJC

trapolada a reta assim obtida ao tempo zero e^por intermé-

dio da formula de regressão»calculamos os pontos para os

tempos iniciais. Obtidos então os parâmetros da linha de

regressão, ou seja, o coeficiente linear (.£2) e o coefici-

ente angular (go) foi determinado o valor de A,.

A outra componente foi obtida também por

regressão linear a partir da diferença entre os valores

teóricos e os valores observados. Obtidos esses valores, a

reta também foi extrapolada para a origem, permitindo-nos

dessa forma, calcular A^^Z^, g, .

Com esses dados puderam ser determinados

os outros parâmetros cinêticos, descritos abaixo:

Q * I 2 ~ Ĉ  da dose/ml) = concentração inicial teórica da

radioatividade plasmãtica, após dose: calculada pelo soma-

tório das duas componentes no mesmo tempo. Estimada pela

extrapolação ao tempo zero, da queda exponencial dos valo-

res observados de £ *IJ .

[
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"VT - (ml) = volume de distribuição aparente do cálcio no

Qrganismo, ou espaço cálcio, calculado a partir da conceri

tração inicial do radiocãlcio plasmãtico no tempo zero.

VT =
-,
o

A, e A~ = frações da radioatividade plasmãtica (obtidas em

frações da dose administrada)^onde:

sendo «£,, "C-* Si' ê? = constante positivas, determinadas

pelo método dos mínimos quadrados.

k7, (fração.hora ou %. hora) = constante de transferência

de cálcio do compartimento II para o I. Corresponde ã fra

ção de cálcio que sai do compartimento II, por unidade de

tempo; calculada algebricamente a partir da resolução do

sitema de dois compartimentos, pelo método dos mínimos

quadrados:

Z = g]_ " g2

k,, - (fração, hora ou %. hora) = constante de depuração

do cálcio- Corresponde â fração de cálcio que sai do com-

partimerrto I por unidade de tempo; calculada algebricamen

te a partir da resolução do sistema de dois compartimen-

tos pelo método dos mínimos quadrados.
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k n = g i + z ( A r 1 }

K,2 ~ (fração, hora ou %. hora) = constante de transferên-

cia de cálcio que passa do compartimento I para o II, por

unidade de tempo, calculada algebricamente a partir da re-

solução de dois compartimentos pelo método dos mínimos qua

drados.

2 2
Z = (k - k j + 4 k .k

Z2 - ík - k ) 2

K12 ~

K,Q - (fração.hora ou l.hora ) = constante de saída to-

tal de cálcio do compartimento I. Corresponde ã fração to-

tal de cálcio que sai irreversivelmente do compartimentol;

calculada pela diferença entre as constantes de depuração

do cálcio e de transferência do compartimento I para o com

partimento II.

X10 Kll K12

-1 -1

kr- (fração.hora ou 3.hora ) = constante de excreção fe

cal. Corresponde ã fração de cálcio que ê liberada do com-

partimento I pelas fezes; calculada pela relação entre a

radioatividade total existente nas fezes (Rf) e a área de-

limitada da curva da atividade plasmãtica (S) entre 0-72

horas: 72
(
(

= Jkr = sendo que S= J [_*I J^ dt

u

k - (fração, hora-"- -ou ^.hora ) -= constante de --•= -excreção

urinaria. Corresponde ã fração de cálcio que ê liberada do
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compartimento I pela urina; calculada pela relação entre

a-radioatividade eliminada na urina (R ) e a área delimj^

tada da curva de decaimento da radioatividade plasmãticaen

tre 0-72 horas:

Í r 1
sendo que S = / |_*Ij

R

u g s e n d o que S = / |_*Ij dt

0 X

Ko - (fração.hora ) , ou l.hora =constante de deposição

óssea. Corresponde a fração de cálcio que sai do comparti-

mento I para deposição óssea; calculada pela diferença en

tre as frações que saem irreversivelmente do fundo comum.

Kl0 = Ku + Kf + Ko+

Ko+ = K10 - (Ku + Kf)

P-(mg) = fundo comum de cálcio ou amplitude do compartimen

to de cálcio rapidamente trocável; corresponde a quantida-

de de cálcio existente no compartimento I, estimada com o

sistema em equilíbrio. Calculada pela formula:

P = VT. J_CaJ plasmatica

M -(mg) = massa de cálcio que ê submetida a troca lenta,ou

seja, que sofre a recristalizaçao, também chamada compart_i

mento de cálcio lentamente trocável; considerado em estado

de equilíbrio, calculado pela relação:

Ve
M = Y
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-1
Vi - (mg. dia) = taxa de ingestão de cálcio. Iieterminado

através do consumo de cálcio pela ração ingerida, durante

a fase experimental, ou seja, 72 horas.

-1
Va - (mg.dia) = taxa de absorção de cálcio; quantidade de

cálcio que é" absorvida pelo trato intestinal, calculada a

partir de Vr, V. e F, assim:

V a = V f • V i - F

V,j, - (mg.dia ) = taxa de perda total de cálcio do fundo

comum (P); calculada a partir das constantes de saída ir-

reversível do compartimento I.

k1Q = ku + kf + ko+

T k10 * v

-1
Ve - (mg.dia) = fluxo de transferência entre os comparti-

mentos; calculado a partir do produto entre a constantede

transferência do compartimento I para o compartimento II

e do P; exprime o processo reversível de troca lenta, de-

nominado recristalização.

Ve = k12 . P

VJ: - (mg.dia" ) = taxa de excreção fecal de cálcio: quan-

tidade de cálcio que é excretado nas fezes; calculada a

partir da fração de cálcio excretada nas fezes e do P.

Vf - kf . P

V - (mg.dia ) = taxa de excreção urinaria de cálcio:

quantidade de cálcio que ê eliminada na urina; calculada
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considerando-se que a radioatividade excretada na urina

corresponde à do cálcio plasmático:

Vu = ku . P

+ - 1

V - (mg.dia ) = taxa de fixação óssea de cálcio: quanti

dade de cálcio que é depositada no osso; calculado a par-

tir das frações de cálcio que saem do fundo comum:

ko+ = k1Q - (ku + kf)

Vo+ = ko+ . P

Vo - (mg.dia ) = taxa de liberação de cálcio ósseo: quan

tidade de cálcio que sai do osso pelo processo de reabso_r

ção óssea, calculado pela diferença entre VTe Va:

V - = VT - Vo T a

F - (mg.dia ) = cálcio fecal total, quantidade de cálcio

total que é" excretado pelas fezes, determinado a partir

da dosagem química do cálcio excretado nas fezes, durante

o período de observação.

A - (mg.dia ) = balanço total de cálcio do organismo;

obtido pela diferença entre a taxa de cálcio ingerido e

as taxas de cálcio fecal total e urinãrio.

A = V - - ( F + V )
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RESULTADOS

Os valores dos diferentes parâmetros envolvi^

dos no metabolismo do cálcio correspondem Es médias mais

ou menos erros padrões das médias, obtidos na calculadora

Hewlett Packard modelo 65.

Foi empregado o "teste t" de Student ( 79 ) a

fim de compararmos os valores médios de pequenas amostras

proyenientes de populações diferentes. 0 nível de signifi-

cinciaaceito foi P < 0,05.

A média das concentrações plasmãticas de te_s

tosterona foi em torno de 1,5 ng/ml para os animais contr£

le; 0,04 ng/ml para os castrados e 1,0 ng/ml para os cas-

trados- tratados.

Os resultados apresentados em tabelas permi-

tiram comparar em primeiro lugar os grupos de ratos castra-

dos e castrados-tratados com o grupo controle e, em segun-

do lugar, o grupo castrado com o castrado-tratado sendo

que a análise estatística para o segundo não mostrou dife-

rença siginificativa ente os parâmetros determinados.

A analise estatística dos resultados figura-

dos na Tabela 1 mostra que não houve diferença significati^

va da calcemia entre os três grupos de ratos. Além disso,

a amplitude dos compartimentos (P e M) e a maioria das

constantes de entrada e saída desses compartimentos não se

alterou entre os três grupos, exceto a constante de trans-

ferência de cálcio do compartimento lentamente trocãvel

( k2, ) que diminuiu significativamente no grupo III

(9,2lVhora) e a constante de transferência do compartimen-

to rapidamente trocável (k-,?) Q u e f°i 10,34%/hora no grupo

II.



O valor médio da constante de excreção uri-
naria (k ) nos animais castrados foi de 0,161/hora. Este
• u

valor é significativamente maior que o encontrado nos con-

troles (0,11%/hora) e nos castrados-tratados (0,081/hora).

Notamos uma variação muito grande entre os

valores médios do volume de distribuição (Vj) para os três

grupos de ratos; entretanto, não foram significativamente

diferentes entre si 0,l>p> 0,05 para o grupo II e 0,2 >p

> 0,1 para o grupo III.

TABELA I - Fundo Comum, Recristalização, Volume de Distri-

buição, Constante de Entrada e Saída dos Compar;

timentos. Os valores expressam as médias - er-

ros padrões das médias.

PARÂMETROS

Peso do animal

Cg)

GRUPO I

197,0-56 ,93

AMPLITUDE DOS COMPARTIMENTOS

P
M
VI

14,058-'

22,34-6

GRUPO II

217

Cmg)

*,060 14

,46

169,47-48,98

CONSTANTES DE TRANSFERÊNCIA

k21

k12
k10
kf
ku
ko +

18,31-5.

28,39-8

19,21^6,

10,62^3,

4,32^1,

0,11^0,

6,18-1,

CALCIO PLASMATICO

(mg/dl)

,0

,0

,0

,0

,2

,03

,79

8,0^2,312

20

212

(% . h

20

18

10

13

3

0

4

6

,67-56,24

,72^3,8

,76-5,98

,783-54,98

-1)

,49^5,0

,34-5,0

,34-3,0

,72-4,0

, 4^1,0

,16^0,04

,25^1,1

,84^1,7

GRUPO III

225

15

20

188

9

22

15

7

3

0

8

8

,68-65,22

,645-452

,7-5,98

,421-54,46

,21^3,0

,42-6,0

,33-4,0

,72^2,2

,34-1,0

,08-0,02

,42-2,43

,79^2,5-



Com relação ãs alterações dos fluxos de en-

trada e saída dos compartimentos, a análise estatística do?
*

resultados obtidos dos grupos de ratos permitiu observar (

Tabela 2 e gráficos 3 e 4), o seguinte:

- o cálcio ingerido (Vi), o cálcio absorvi-

do no trato gastro-intestinal (Va) e a excreção fecal (Vf)

não se alteraram.

- houve um aumento significativo (P < 0,05)

na excreção urinaria de cálcio (Vu) apenas no grupo II e

aumento do cálcio fecal total (F) nos grupos II e III,

(P < 0,05);

- não houve alteração no anabolismo ósseo

(Vo ) nos três grupos de animais;

- quanto ao catabolismo ósseo (Vo ) houve

aumento considerável nos grupos II e III (P < 0,05);

balanço total de cálcio no organismo

( A ): houve balanço negativo nos grupos II e III (p<0,05),

apesar da mesma massa ingerida (Vi) nos três grupos.
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-TABELA 2 - Ingestão, Balanço, Fluxos de Entrada e Salda

dos Compartimentos. Os valores correspondem às

médias - erros padrões das médias.

PARÂMETROS GRUPO I GRUPO II GRUPO III

FLUXOS (mg / dia)

vi

Va

Vf

Vu

Vo

V5

vT

Ve

Va / Vi

A

F

47,12-13

38,25-11

11,01- 3

0,296- 0

19,7 - 5

1,4 - 0

31,12- 8

42,00-12

0,75^ 0

30,76^ 8

17,26- 5

.,82

,05

,18

,09

,73

,408

,995

,25

,22

,84

,0

48

28

10

0

15.

4.

32,

35,

0,

15,

32,

,72-12

,1 *-

,82+-

,51+-

,35Í

,0 -

,3 -

Al+-

,63Í

.71Í

31±

7

2

0

3

1

8

9

0

4

8

,59

,26

,8

,13

,97

,03

,35

,25

,16

,06

,35

49

26

7

0

15

6

26

45

0,

12.

36,

,04-14

,81- 7

.72Í 2

,20- 0

,35- 4

,68- 1

,34- 1

,18^13

525- 0

,24± 3

,24-10

,8

,75

,25

,06

,44

,93

,61

,06

,15

,57

,47
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Gráfico 4 - Fluxos .de Saída Total. f\'™) e de Troca entre os Compar
timentos (Ve) Balanço de^alclo (A) e Cálcio Fecal To-
tal (F).



Quadro 1 - Metabolismo do Cálcio e Esterõides Sexuais.Sumário Sinóptico
1 da Literatura acrescido dos dados deste trabalho.

Albright',Smi-
th e Richard-
son. 1941,(3).
Laffe,rtyi,Spen

IçvEearson

Gordajri.tls.,
1971^(3fp.
Gallagher e
Nordin.1,975,
X27).!:'[: .'

í^8(2§
Heaney, R.P.i

Reifensfcein.E
C.Jr.,1947 \
nn.' f '
HenryiR.M. e
Kon.S.K.,1953Koni

NOSSOS DADOS

HIPOGONADISMO

'alce

mia

t

u

t
f
t

t

V + V -

I t

t

A :alce-

TRATAMENTO

V,

T

u

I
1
i
i

= aumentado

= normal

= díminuido

V +

t
V -

t

Observações

pacientes c£os
teoporose DOS~
menopausa e
senil.

mulheres c/os-
teoporose pos-
menopausa.

mulheres po^r.
menopausa c/ni
perparatiroid.

nessoas c/ida-
He acima ae
60 anos



.DISCUSSÃO

Os efeitos dos hormônios sexuais sobre o m£

tabolismo do cálcio de há muito foram observados (4,49.77).

Estes trabalhos informam que tanto os estrogênios como os

androgênios diminuem a excreção urinaria e fecal de cálcio

em pacientes com osteoporose põs-menopausa ou com esteopo-

rose senil; estas modificações seriam decorrentes do balan

ço positivo do cálcio e fósforo.

Lafferty e cols. (49) observaram que os an-

drogênios e os estrogênios reduzem principalmente a reabsor

ção óssea, independente da quantidade de cálcio ingerido.

Bullamore e cols. (20) encontraram a absor-

ção intestinal de cálcio diminuida em pessoas com 60 anos

de idade e, acentuadamente reduzida a partir dos 80 anos;

sugeriram que esta diminuição poderia ser devido a uma di-

minuição relativa da Vitamina D, deficiência esta que pode

ser um fator contribuinte para a perda de cálcio ósseo ne_s

ses indivíduos. Resultados semelhantes foram encontrados

por Avioli e colst(ll).

Spencer e cols. (84) observaram que o efe_i

to principal dos androgênios ê o de provocar um balanço

positivo de nitrogênio, tendo pouco efeito sobre o balanço

de cálcio, efeito este que se restringe, principalmente, à

diminuição do cálcio urinãrio. A absorção intestinal - de

cálcio não se altera na maioria dos pacientes tratados e a

testosterona não parece ser importante para modificar esse

parâmetro do metabolismo do cálcio em pacientes com osteo-

porose.

Gordan e cols. (32) mostraram que os andro

gênios, os estrogênios e os derivados sintéticos produzem

em mulheres com osteoporose pós-menopausa, uma queda na ta_
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•xa de excreção urinaria, mas não esclarecem se o ofeito é

exercido a nível de osteoclastos ou do túbulo renal. Obse_r

varam, também, que a taxa de deposição óssea não aumentou

com o tratamento.

Gallagher e Nordin (27) ao estudarem mulhe-

res pós-menopausa com hipertiroidismo, tratadas com estro-

gênios , observaram uma redução significativa no cálcio ur_i

nário e plasmático, associada a um balanço positivo de cá^

cio com diminuição de reabsorção óssea.

Os nossos resultados estão de acordo com

aqueles encontrados por Albright (3,38), Gordan ( 32 ) ,

Lafferty (49), e outros como mostra o Quadro 1.

Os animais castrados mostraram um aumento na

reabsorção óssea que não diminuiu com a administração de

testosterona exõgena. Houve, além disso, um aumento da ex-

creção urinárir de cálcio que reverteu após tratamento de

testosterona.

Estes dois fatores permitem sugerir que o au

mento da reabsorção óssea poderia provocar uma elevação da

calcemia, o que não ocorreu devido ao aumento da calciúria.

Os estrogênios são importantes para a sínte-

se da 1,25-(OH)-CC e, assim sendo, é provável que a testo_s

terona tenha efeito similar, pois foi demonstrado que este

hormônio protege o indivíduo da osteoporose (53). Desta

forma poderíamos sugerir que o aumento da reabsorção óssea

observado seja resultante da ausência dos efeitos anaboli-

zantes da testosterona, como também de Vitamina D, cuja

síntese seria estimulada por este hormônio.

Este fato pode ser explicado pelo aumento da

calciúria, que é um efeito combinado do PTH e da Vitamina

D, que no caso, supõe-se estarem deficientes.



Dentre os principais efeitos do PTH estão a

reabsorção tubular e reabsorção óssea de cálcio. Jã foi

demonstrado que os estrogênios diminuem a sensibilidade do

osso aos efeitos do PTH (14,15,27,37,74), sem que haja ne-

cessariamente inibição de sua secreção. Admitindo-se que

os androgênios desempenhem um papel semelhante, é aceitá-

vel que na deficiência androgênica ocorra um aumento da

reabsorção óssea devido ã maior sensibilidade do osso ao

PTH.

0 mesmo ocorre com a excreção urinaria do cal

cio que se eleva, como jã foi discutido, devido a deficiên

cia de Vitamina D, fator importante para a eficiência da

reabsorção tubular de cálcio.
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CONCLUSÕES

Os estudos combinados de cinética e

de cálcio, nos permitiram concluir o seguinte:

balanço

a)- a calcemia se manteve em equilíbrio en-

tre os grupos de animais, apesar de ter ocorrido um aumen-

to significativo da reabsorção óssea no grupo II que foi

compensada pelo aumento da excreção urinaria, permitindo

admitir que o equilíbrio ocorra a nível renal;

b)- a absorção intestinal de cálcio não se

modificou nos três grupos, o que indica que a testosterona

não exerce efeito consistente a nível intestinal;

c)- o aumento de cálcio fecal decorre de sua

maior secreção endõgena;

d)- na ausência da testosterona o organismo

não retém eficientemente o cálcio.
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RESUMO

Foi objetivo deste trabalho determinar os parâmetros cinéti-

cos da mobilizaçad do cálcio em ratos, para avaliar a participação da tes-

tosterona, sobre o metabolismo deste íon. Espera-se que os dados obtidos '

forneçam subsídios ã melhoria da compreensão dos fenômenos etiopatogênicos

da osteoporose senil, em indivíduos apenas com comprometimento da secreçao

de hormônios sexuais,como a testosterona ou estrogênios,ou devido a ou-

tras causas. ">

L 0 estudo foi feito combinando-se a utilização da teoria mul-
45 40 _

ticompartimental do cálcio. Ca Cl~ ou Ca Cio ) as técnicas íe medi-

da cinética de compartimentos e, ãs medidas de balanço metabõlico. Foram

usados três grupos de ratos com 60 dias de idade: G I- Controles ; G II-

Castrados e G III - Castrados - tratados com propionato de testosterona .

Todos os dados paramétricos foram obtidos a partir das medidas do fa

em amostras de plasma, fezes e urina^

<— Os dados obtidos sugerem que a calcemia se mantewe entre os

três grupos de animais, sendo o aumento da reabsorçao óssea nos grupos '

II e III compensado pela elevação da excreção urinaria, implicando que o

equilíbrio ocorre a nível renal .3
absorção intestinal nao se modificou nos três grupos, in-

dicativo de que a testosterona nao exerce efeito consistente a nível in-

testinal . 0 aumento do cálcio fecal total nos grupos II e III decorre

de maior secreçao endógena . Além disso , foi observado um balanço nega-

tivo nesses grupos, o que leva a concluir que na ausência de testosterona

o organismo nao retém eficientemente o cálcio.
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SUMMARY

Was purpose of this determine kinetics parameters of calcium mo-

bilization in rats, for estimate participation of testosterone , abcut me

tabolism of this ion. Can be propable that balance studies to facility a

best and viable comprehension of etiopathogenics phenomenon senile osteo-

porosis, only in the individuals with comprometiment of sexuais hormones'

secretion, as well as testosterone or estrogens or because others factors.

The studies was resolved by combination and utilization of cal-
45 40

cium multicompartmental theory ( Ca Cl or Ca Cl ) at measurement of

balance metabolic . Used three groups rats 60 days living : G I- Control,

G II - Castrated and G III - Castrated-treated in testosterone propiona-
++

te . Parametrics conclusion obtained with measurement of Ca in the

plasma , feces and urine.

Balance studies suggest that without a shadow of doubt the blood1

plasma calcium level remained constant in all three groups of animals be-

ing increase of resorption from bone in II and III groups countbalanced '

for elevation of urinary excretion involving that equilibrium incide in re_

nal level.

The intestianl calcium absorption remained in the croups animals

indicative that testosterone no effect consistent in intestinal level. The

increase of fecal total calcium in II and III groups origine great endoge-

nous secretion. Furthermore, balance negative of calcium significative al-

so in this -groups, we can deduce that in absence testosterone the organism

no remainder calcium effectually.
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