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- INTRODUÇÃO

De acordo com a literatura, várias são as drogas que

interferem no metabolismo do cálcio, tais como: difenil-hi-lan

toina, hidroclorotiazida, glicocoxticoides, biqu uni cias, di:os-

fonatos, mas muito pouco se sabe sobre a influência dos an.i-

bióticos sobre este metabolismo.

Sabe-se que os antibióticos são médio»-er.tos Ia ga-

ncr.tc empregados e que o metafrolisno do cálcio »" de import "»n-

cia vital para o organismo; assim, ate que ponto a antibi iti-

coterapia pode interferir neste metabolismo?

Entre os antibióticos existentes, a t.trcciclina pos

cui certas propriedades que sugeron o SUÚ interferencia no me-

tabolismo de cêleio. Destas propriedades podemos citar o sou

poder quelante coir. cationtes, entre eles o calcic, a inibicão

ca síntese proteica e da fosforilcinâo oxidativa c:uc são preces

sos fundamentais tanto para a absorção intestino] cio colei J CO

::to para a distribuição deste elemento no organizo o sua Jeno

sição em ossos e dentes.
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Baseados, portanto, nas propriedades da tetracicli-

na e na sua extensa utilização nos propusemos a avaliar os i*s

síveis efeitos deste antibiótico sobre os diversos parâmetros

do metabolismo do cálcio.

1. - Cálcio

O cálcio» ali» de participar da estrutura de osso; e

dentes» é indispensável a muitas funções do organismo, tais co

mo: coagulaçãb sangüínea, permeabi1idade de membranas, ritni-

cidade cardíaca, excitabilidade neuromuscular, aiividade en:i-

mãtica, secreção de vários hormônios e neurotransmissores. '

Sua concentração nos fluidos celular e extracelular é manti>:a

dentro de estreitos limites, apesar das variarõe.-; quo podvm

ocorrer na ingestão e excreção deste eleirento. :-:sta const \n-

cia é assegurada por um complexo sistema de controle, que en

vclve a ação do paratormõnio, da caleitonina c á.% vitamina i).

1.1. - Distribuição

O organismo de um honeir. adulto contêm entri; 1 200 e

1 400g de cálcio (cerca de 1,5% do peso corporal). A maior

parte deste cálcio está no esqueleto; o espaço intracelula-

contém cerca de 12g, enquanto que nos líquidos cxtrêcelular en

centra-se apenas cerca de l,5g.

Em termos das trocas entre; cálcio do osso o cál ;io

do meio extracelular, tem-se consiúorndo c cálcio õrseo omo

distribuído em 3 compartimentos:' ' ^

- compartimento de cálcio rapidamente trocável (4-*»g)
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situado sobre toda a superfície óssea e em permanente troei

com o cálcio dos líquidos extracelulares;

- compartimento de cálcio lentamente trocãvel qu3

corresponderia ao cálcio que se apresenta sob forsa amorfa,

provavelmente sob a forma de fosfato de cálcio» e

- compartimento estável de cálcio ou de troca muito

lenta (cerca de 1 OOOg)» que seria constituído principalmente

pelo cálcio dos cristais ósseos» possivelmente a hidroxiapati

ta.

O cálcio intracelular encontra-se no citosol, sol-

forma ionizada ou ligado a várias moléculas orgânicas tais co

no: proteínas, fosfolipidios, ácidos dicarboxllic-os, ATP e

ADP, ou ainda acumulado em compartimentos subcelulares como tni

tocõndria e retleuIo endoplasmãtico. O conteúdo áo cálcio

no citosol varia de célula para célula, no entanto, os valo-

res oscilam entre 1 e 10m moles/kg de tecido,com (:;c?ssão d.* s

células ósseas onde c consideravelmente mnis altr . r i

Ri tocõndria o conteúdo de cálcio parece ser 500 vozes o do r i

tO3Ol.í2)

O c á l c i o p l a s m á t i c o , c u j a c o n c e n t r a r ã o n . > r : n l va» i ; :

e r . t r c 9 e Hmç/lOOml ( 4 , 5 a 5 ,5m D i / l ) í 2 ) , e n c o n t Í: I - - C p r i r x i -

oalmente sob 3 formas:

- cálcio iônico (Ca++), considerado cono c fisioli*r[

cadente ativo,

* cálcio ligado a proteínas plasmático:;, j.i incipa -
f et

r.icnte a albumina' ' e

» cálcio comnlexado com anionti-s, princi')fijmr>ntr o:;

fato, citrato e bicarbonato.(9'10)



A distribuição aproximada do cálcio plasmâtico pote

ser vista na Tabela 1.

TABELA 1 - Distribuição das formas circulantes te cálcio nc

plasma de indivíduos normais

Forma Concentração Porcentagem

mg/dl RtEq/1 co total

Livre ou , , o ., ,,
Ionizado 4' 7 2 2' 3 6

Ligado a proteínas 4,56 2,26 46,0

Complexado 0,32 O,1G 3,0

Wão identificado 0,32 0,16 3,0

Como existe um equilíbrio entre as di frrontos for; ir

do cálcio encontrados no plasraa, 6 obvio que, ne<;:;o luíindo o

calcenia total permanece constante, o nível de cclei- ionic o

:>oJerã ser alterado em função de au:.iontos ou diminuições rn

concentração de proteínas ou anionti..<; nlas.nntico:., Ou ainc n,

em decorrência de variações do pH do noio. ' ' "'

À concentração do cálcio no filnsna dcj^ivJc essência^

mente da sua absorção intestinal c da excreção remi, assim co

mo das trocas com o cálcio ósseo.



1.2. - Absorção Intestinal de cálcio

A absorção do cálcio alimentar ocorre sobretudo 10

duodeno, a nível de células epiteliair; das microvi losidades

intestinais. A absorção intestinal varia em função dis

necessidades do organismo sendo que em condições normais ce —

ce de 25 a 70% do cálcio ingerido é absorvido. A ingest Io

diária de cálcio ê variável, mas normalmente esta compreendi-

da entre 0,5 e l,0g/dia. Sabe-se no entanto, cue orga-

nismos normais são capazes de manter o seu nível calcêmico

mesmo quando o conteúdo deste elemento na dieta,,baixa para

0,1 a 0,2g/dia.<15)

O cálcio é absorvido ao nível do intestino por tnns

porte ativo e passivo. ' O intestino delgado de- vários

mamíferos pode transferir cálcio contra uni gradiente: de con-

centração. ' Este processo, dependente de erer<jia, pare

cc- ser mediado por uma proteína carreadorn de cálcio. Krta

proteína foi isolada da mucosa intestinal de vários espécie?,

incluindo humanos, e sua síntese aunenta em rcsr>->rt; ã vitani-

(18)
nu D. O mecanismo pelo qual esta proteína aja- ainda nao

está claro, mas parece que ela faz parte tio aí st-«ia de translo

ciição deste elemento através da mucosn intestinal. Outra pro-

teína, a ATPase dependente de cálcio, foi identificada na nuco

sa intestinal e parece também estar relacionada ã absorção do

cálcio. Sua síntese é controlada pela vitamina D ' o sua

função na absorção do cálcio parece estar relacionada com o

fornecimento de energia para o processo ativo desta absor-

(19)çao. O processo passivo desempenha uia papel quantitativa-

rconte importante na absorção do cálcio e .«;upõo-sc sor facilita

do pela vitamina D.<
2'13'21>
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O fluxo de cálcio da mucosa para a serosa varia pro

poreionalmente com a concentração de cálcio lum.nal, sem evi-

dências de saturação. ' Estudos "in vitro" sobre o trans-

porte de cálcio em intestino de rato, mantido em meio com coi

centraçoes crescentes de cálcio, indicaram uma relaçèio entre

a concentração de cálcio intraluminal e o fluxo transoptelial

deste ionte,(22í (Fig. 1).

r~

'« 'Z rt>:

- 3 «o.

. 1 * ', * I

m w /

c o n c e n t r a ç ã o i n t r a i u m n a l de : a l c , d

( u n i d a d e a r b i t r a r i a )

FTHURA 1 - Componentes ativo e passivo do trnns?>orte -le cálcio

na absorção intestinal. ( *
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Nestes estudos, o fluxo de cálcio observado ex-

perimentalmente foi desmembrado nos seus componentes ativo e

passivo. 0 mecanismo de transporte ativo parece ser o princ -

pai responsável pelo fluxo de cálcio quando a concentração xn-

traluminal deste ionte ê baixa. O transporte passive adquire

importância quantitativa em altas concentrações deste elemen-

to, quando o transporte ativo está saturado. v-íasserman o

Taylor estimaram que em concentrações acima <lo 6,7mM o <:ájL

cio intraluminal é transportado primariamente pelo processo

passivo, enquanto que em concentrações inferiores a G,OmM p-e-

domina o processo de transporte ativo.

Vários fatores dietéticos c honr.onais influenciam a

absorção intestinal do cálcio; a vitamina D, o uaratormôni),

o hormônio de crescimento aumentam a absorção deste ionte, en-

quanto que os gllcocorticoides, a tiroxina, a calcitoninâ e o

potássio diminuem sua absorção.

1.3. - Excreção de cálcio

O cálcio eliminado nas fc::cs c constituído pela fra-

ção não absorvida do cálcio ingerido o, temben, ->clc cálcio en

dogeno fecal que corresponde ao cálcio contido nos ruços di
»->r • \

tívos secretados no trato gastro-inter.tinítl. LÍ':a sc;re

ção intestinal de cálcio assim como sua v&riação raroecn -,er

pequenas: portanto, é pouco provável que est2 seja um pro-

cesso capaz âc ser modificado em resposta ãs necessidades de

cálcio do organismo. Do mesmo modo, a perda de cálcio

através do suor sô se torna significativa anos grandes esfor-
(14)ços, o que raramente ocorre. A principal vii de exerce 10

de cálcio, é portanto, a renal.



A excreção renal de cálcio c a resultante da filtia-

çio glomerular e da reabsorção parcial pelos túbulos renais. O

cálcio*urinãrio é, portanto, a fração filtrada não reabsorvida.

Cerca de 98% do cálcio filtrado ê reabsorvido pelos túbulos re

nais, sendo aproximadamente 60% reabsorvido no túbulo contorna

do proximal, 20 a 25% na alça de Henle e 10% no tabulo conte r-
(27) »

nado distai. Destes, o tubulo contornado distai parece
(28)ser o mais sensível ao controle homeostático pelo PTi).

A excreção urinaria de cálcio modifica-se em fumão

da calcemia. Quando a concentração plasmãtica de- cálcio cai

abaixo de 9,5mg/100ml a sua excreção também cai rapidamente; se-

forem atingidos níveis hipocalcêmicos (abaixo do "? # 5rrg%> i

reabsorção renal do ionte pode atinqir até 100%.

0 mecanismo de reabsorção renal de cale .o jindíi i ãc

está claro. Uma proteína carreadora de cálcio fc-i isolada ere

tecido renal e a sua função, por annlotjia ã mesm; :>rcteína en-

contrada na mucosa intestinal, parece estar reine- onada >o
í 29)transporte renal deste elemento. A quantidade desta pio-

teina é maior no cortex renal e é influenciada m-'Xa vitamina

D, ' o que é compatível com as observações de nio ssta vil a-

mina aumenta a reabsorção tubular de cálcio. '

A excreção renal do cálcio é influencie-la -or diver-

sos fatores sendo que a caleitonina, a tiroxin^, o hormônio de-

crescimento, os glicocorticoides, r.s prostaçl?»nc?j ins (PC-/..) e

o aun^nto da ingestão de cálcio ou rto r-agnósio ami-;rtam a a 1-

ciresia enquanto que o Víti, a vltarino D e o aurw>r»t- da jmer

tão de fosfato a diminuem.
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1.4. - Trocas cora o cálcio ósseo

* Sendo o osso um grande reservatório de cálcio» < lc

desempenha um importante papel na homcostase deste elemento,no

organismo.

O intercâmbio de cálcio entre o osso e o liquido ex

tracelular pode ocorrer por troca química» ou pe U> complexo

processo de remodelação óssea. Apesar da elevade quantidade

de cálcio presente no esqueleto»somente cerca de :.t h dispor í-

vel por troca química; a reabsorção ativa c necessária pera

mobilizar grandes quantidades do cálcio ósseo.

Considerando os estudos físico-químicoF tios sr is

ósseos pode-se classificar os fenômenos do troco de cri-

ei o destes sais, como:

a) troca isoiônica, fenômeno rônida de íunorfícic,

que engloba o compart intento de cálcio rapidamente trocávcl, ou

seja o cálcio das superfícies ósseas acessáveis «C-Ü líquidos

cxtracelulares e,

b) troca por recristalização, fenômeno v,.:\ir, ler.to

r\j<> corresponde a troca do cálcio crf-rií a :;unerfIr ;c i o intt:

rior ão osso, provavelmente relacionado no cálcio "uc se apre-

senta sob forma anorfa ou cristalina, ciXcot.uanUo-.-< u hitlroxiri

;>atita.

A remodelação Óssea é um processo contínuo <2e for ia

cão e reabsorção óssea responsável tar.ihcm r»clo intcrcjrribio lc

cálcio entre osso e líquido extracelular. As nri:-icif>.iis cã tu

Ias ósseas envolvidas neste procusso suo OF. osteoolartos, >s

ostcoblastos e os osteõeitos. * 0;: orítcoclosto- sro ecl i-

las gigantes multinucleadas localizadas na ounerfícir óssea e
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responsáveis pela reabsorção do osso como um todo, matriz e

Mineral. Os osteoblastos são as células, rcs]x>nsãveis p«>-

la formação óssea^que sintetizam e secretam matriz orgânica e

enzimas importantes para a caleificaçõo desta matriz. Os

osteõeitos são, das células ósseas, as mais numerosa:;. >:s

tas células estão como que englobadas pelo tecido ósseo

ficado e possuem extensões citoplasnaticas que, através d>s

canalículos ósseos, entram em contacto com osteõeitos adjacen

tes, osteoblastos e sistema vascular. ' Os osteõeitos

são capazes não só de reabsorver o osso (osteõlise osteocíti-

ca) como também de sintetizar matriz orgânica e controlar saa

mineralização. Embora enumeradas deste modo, as células

ósseas pareçam ser completamente diversas entre si, em reali-

dade elas parecem corresponder âs difcront.es et arms de ativi-

dade de um mesmo tipo de célula básica, ar> células; nesenqui-

nais ou osteoprogenitoras.í3^)

Vários fatores atuam sobre a remodelação óssea; o

atividade osteoclástica é estimulada por: paratermônio, tiro

y.ina, hormônio de crescimento e vitamina I), enqumto que a cal

citonina, e o estrogênio a inibem; a fornação de osteoblapto

ft curentada por caleitonina, estroçênío, "streEF." nocânico e

fosfato inorgânico c é diminuída por paratormõnir. >> vitamin;»

rj. (35,38)

Dependendo, portanto, do estimulo, a rc.nodelação ós-

sea pode aumentar a mobilização do cálcio ósseo p.ira o líqtido

extracelular ou aumentar a seqüestrarão deste imte do llqiido

extracelular para o osso.
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1.5. * ftsqulacio hormonal do wetabolismo de cálcio

A concentração do cálcio iõnico plasmatico é mantila

«ü seus níveis normais graças ã ação de três hormônios distin-

tos: o paratoraônio, a calcitonina e a vitamina D; esses hor

mônios exercem suas ações, principalnente sobre três órgãos il

vo: o intestino, o rim e o osso.

1.5.1. - Paratorraônio (PTH)

O paratormônio ê ura polipeptídeo, de peso molecular

9 500, formando por 83 aminoácidos e secretado pelas células

principais da paratirõide. Sua secreção 6 inversamente can

trolada pela concentração de cálcio iônico plasmãtico* * e ie

pois de liberado na circulação sua moia vida 5 de aproximada-

mente 20 minutos sendo inativado a nível renal.1401

0 efeito deste hormônio no intestino se traJuz pelo

aunento da absorção de cálcio, tanto por transportf ativo cono

— (42)
por difusão. Este efeito é indireto, t>oís o FTI1 estimula

a biotransformaçao do 25-hidroxicolccalciferol (25 OHCC) ,no sau

metabolito mais ativo, o l,25-dihidrox;.colcciiJc:ií'2rol

(1,25(OH)jCC) que seria o responsável pelo aumentt tia abscr-

çio intestinal do cálcio.

0 efeito do PTH na reabsorção do cálcio polo túbulo

renal pode ser freqüentemente mascarado por suo irão hipercal

ceniante, que aumenta concomitantemente a <juantidcdc de cálcio

filtrada pelo glomérulo. Entretanto, para uma detcn.iinada

quantidade de cálcio filtrada, o paratormônio procuz nunente

da reabsorção tubular de cálcio.^4' o efeito derte hormônio
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ocorre predominantemente no tabulo contornado distal e parece
Í28)

ser mediado por aumeiito intracelular de AMP cíclico.

O efeito fisiológico do PTH sobre o tec:ido Ósseo c

nitidamente bifásico. Em um período inicial observa-so .»u

mento da atividade osteolltica dos osteôcitos o orteocia;.-

tos. Em resposta ao estimulo hormonal estas cólulas libi—

ram enzimas lisossomais, que degradam a matriz pmteica,e t. m

bém aumentam sua produção de lactato e ei trato; a a.idose 3 o

cal, assim produzida facilita a solubilização do nin:ral 5:-

seo. Paralelamente» a atividade fagocitária dos osteoclast.es

é estimulada» enquanto a atividade dos osteoblastos c ínibica,

o que resulta em diminuição da síntese de nova mat ri; óssea.

Esta resposta precoce e muito sensível c dependent o da presen

ça continua do PTH. A vitamina D ê também necessária para

que a resposta inicial seja plenamente exnressa; na falta do

esteroide esta resposta encontra-se diminuída.

A resposta tardia ao PTH (anos horas ot dias), urra

vez iniciada, prescinde da presença continua do hermônio; en

tre«tonto, a falta de vitamina D a reduz drasticamente. Ao con

trário da fase inicial, na fase tardia há necessidade da

transcrição de DNA, tanto nos osteoclastos como nas células

precursoras, cuja conversão em osteoclnsto c cstinulada.

Aur.entando o numero de células fagocitáriar; ativas Z evidente

que maior quantidade de cálcio pode ner mohilizcida ãt custar,

de maior reabsorção óssea. A menos que o estímulo do PTH se*

ja muito grande e contínuo (o que não ocorre em condições fi-

siclógicas já que o aumento do cálcio txtracelular inibe sui

secreção), estas duas fases serão seruidas de mn o^ríodo de

proliferação óssea compensatória/ caracterizado pelo aumento
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do número d« osteoblastos ativos.* Rasaussem • Bordier*

sugerem que estes osteoblastos proviriam dos osteoclastos,cu

ja diferenciação a partir de células osteoprogenitoras havin

•ido previamente estimulada pelo PTH. Vemos assim que o

efeito principal do PTH no osso, a longo prazo» é o de in ten

si ficar o rítmo de remodelação óssea, aumentando o número e

a atividade dos elementos ativamente responsáveis pela mesma.

1.5.2. - Calcitonina (CT)

A calcitonina é um polipeptídeo de 32 aminoâcidos e

peso molecular de 3 609, sintetizado e secretado principalman

te pelas células C da tireóide.(42'47) Sua atividade bioLó

gica é dependente de toda a molécula e sua degradação pareça

ocorrer no rim e fígado. ' A secreçâo de calcitonina oa

rece ser regulada pela concentração plasmãtica de cálcio iôrii

co e seria estimulada quando a concentração de cálcio total

excedesse 9 mg/100ml. Outro estimulo ã sua secroção possî

velmente tem origem no trato gastrointestinal; c.s ingestas

com alto teor em cálcio e os hormônios gastrointestinais,prin

cipalmente a gastrina, são potentes estimuladorer. da CT, mes-

mo quando os níveis de cálcio circulante estão normais.

O papel da calcitonina na homestasia do cálcio tem

sido muito questionado; no entanto, o mais aceito é o de pro-

teger o organismo de uma hipercalcemia. O efeito biológico

primário deste hormônio consiste, portanto, em diminuir o cãl_

cio total do plasma, através da inibição da reabsorção õssca,

antagonizando assim os efeitos do PTH. '

Embora não tenha ação direta sobre o intestino, é
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possível que a calcltonina diainua a absorção intestinal do

cálcio por inibir a síntese do l,25(OH)2CC
t38); no ria ela po

de aumentar a excreção de cálcio, diminuindo a reabsorção des

te ion te, provavelmente a nível do túbulo proximal. í2#21#38)

No osso, a caleitonina atua reduzindo a atividade osteolltica

dos osteócitos e a atividade e o número dos osteoclasto*. ' '

A redução do número dos osteoclastos tem sido atribuída ao es

tímulo que a calcitonina exerce na modulação de osteoclasto a

osteoblasto e i inibição da diferenciação das células mesenqui

mais em osteoclasto.(2'35)

1.5.3. - Vitamina D

Embora se fale nos efeitos da vitamina D, o colecal

ciferol (vitamina Dj) não ê a substância fisioloçicamente a ti.

va, é apenas um precursor.

O colecalciferol é produzido na pele, pela ação de

radiação ultravioleta sobre o 7-dehidrocolesterol; da pele o

colecalciferol é carreado até o fígado onde sofre hidroxila-

ção dando origem ao 25 OHCC. Este produto ê novamente hi-

droxilado, desta vez no rim, produzindo o metabôlito mais ati

vo da vitamina D 3 que é o 1,25 (OH)2CC.
{53)

A conversão renal da 25 OHCC em 1,25 (OH)2CC é regu

lada pelo nível da calcemia, esta conversão diminui quando o

cálcio plasmatico está elevado e aumenta quando a calcemia di

minui; outros fatores como PTH e dieta baixa em fosfato tam-

bém aumentam a conversão do 25 OHCC em 1,25(OH)2CC.
t3>

No intestino, a 1,25(OH)2CC aumenta a absorção do

cálcio por ação direta, aumentando a permeabilidade da mueesa
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ao cálcio, * • indiretamente por aumento da sintas* da pro

teina carraadora da cálcio envolvida no transporte do Ca4*, da

faca mucosa para a sarosa.

No osso, concentrações fisiológicas dos metabõlitos

ativos da vitamina D promovem a Mobilização do cálcio óssec,

transferindo-o das zonas de reabsorçao para as de formação ós-

sea. Altas doses, no entanto, estimula» a reabsorçao óssea e

•levas) marcadamente a concentração de cálcio plasraático?' ' *

Apesar dos principais efeitos da vitamina D serem

evidenciados no intestino e no osso, foi demonstrado que dcses

fisiológicas desta vitamina promovem um rápido estimulo da

reabsorçao renal de Ca, provavelmente a nível de túbulo con-

tornado proximal. '
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2. - Tetraciclinas

2.1. * Oonsidraçoes Oral»

Os antibióticos são os medicamentos de maior prescri

ção na terapêutica* ' «, ses* dúvida, as tetraciclinas es tio

entre os mais utilizados.

As tetraciclinas, cujos principais componentes es-

tão na Figura 2, são antibióticos do tipo aromãticos polinu-

cleares, ' classificados como de largo espectro e são obti-

dos por fermentação de algumas espécies de Streptomyces OJ

por processos semi-sintéticos, ou seja, por transformações

químicas de produtos naturais. *

Embora tenha sido observado que entre as tetraci-

clinas, umas sejam mais eficientes que outras, a sua analogia

química e terapêutica permite que se faça um estudo generaliza

do sobre o grupo tetraciclina. Estes antibióticos, são com-

postos cristalinos, pouco solúveis em água, possuem proprieda-

des anfdteras, formando sais, principalmente de sód:.o e clori-

drato, e que latos de Ca, Mg, Al e Fe, geralmente insolú-

veis.(58'69)

As tetraciclinas possuem ação bacteriostática, embo-

ra em altas concentrações possam atuar como bactericidas.

A sua propriedade de se difundirem no interior das células as

torna antibióticos de excelente ação sobre as bactérias de lo-

calização intracelular. *

O mecanismo óm ação proposto para as tetraciclinas,

por observações am microorganismos e em extratos de células

de mamíferos, envolve inibi.ção da fosforilação cxidativa per
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processos de quelaçao dos iontes essenciais a mesma1 ' e irU •

biçao da síntese proteica por interferência na ligação do anrt

no-acil-RNA transportador ao complexo Ribossoma-RNA mensagei-

TO (57,59,60,61,62,63) poi propostOt a i na a, que a proprieda

de quelante das tetraciclinas sobre o Magnésio, poderia lesar

os ribossomas os quais dependem deste ionte para manutenção

do grau de agregação necessário para a sua atividade. '

2.2.-Absorção» distribuição e eliminação

As tetraciclinas podem ser administradas por via in

travenosa e intramuscular mas são, em geral, prescritas para

uso oral, embora não sejam completamente absorvidas.

A absorção das tetraciclinas ocorre principalmente

no estômago e na região proximal do intestino delqado, ê difi

cultada pelo leite e seus derivados e especialmente pela aemi

nistração concomitante de sais de cálcio, de magnésio ou ce

hidróxido de alumínio. Esta diminuição da absorção ê devirá

provavelmente, á formação de quelatos insolúveis. ' '

Após administração por via oral, as teiiraciclinas

atingem concentrações plasmãticas máximas em 2 e. 4 horas, se

mantêm por seis horas ou mais e mesmo após 24-30 horas ainra

podem ser encontradas no plasma. Doses intravenosas m i -

cas de 250 e 500mg produzem concentrações plasnuitlcas de í a

10 e de 15 a SOyu-g/ml respectivamente. Por via intramuscuJar,

as concentrações plasmãticas máximas são alcançadas em 1 h< ra

e Mantêm-se por 12 horas ou mais. '

As tetraciclinas após serem concentradas no ffgac.o

são eliminadas pela bile no intestino, onde são ontEo reabí.or
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vidas. ' As concentrações destas substâncias na bile são um

Média 5 a 10 vezes maiores que as concentrações plasnâticas

simultâneas. A circulação entero-hepâtica das tetraciclina:;

permite que estas substâncias permaneçam no sangue por um lon

go período apôs cessada a terapêutica.

As tetraciclinas são armazenadas nas células retí-

culo endoteliais do fígado, baço e medula óssea e depositam -

se nos ossos e dentes; difundem-se na placenta e apnrecem oro

concentrações variáveis no sangue fetal. Durante o aleitamen-

to, as tetraciclinas aparecem no leite coit uma concentração de

aproximadamente metade daquela existente no plasma. »66»6 )

As tetraciclinas são eliminadas na urina e fezes,

onde são encontradas na forma ativa, isto é, quimicanente î â L

teradas (com excessão da formação de q u e l a t o s ) . A veloc-

dade de eliminação e a concentração urinaria é variável com a

estrutura química da tetraciclina utilizada.

2.3. - Tetraciclina e cãlcio

As tetraciclinas, como todos os agentes antimicro>ia

nos, produzem uma variedade de efeitos secundários, principal-

mente devido a hipersensibilidade, ãs propriedades tóxicas e ir

ritatiras e âs alterações metabõlicas produzidas no organismo

do hospedeiro, não relacionadas com processos alérgicos ou tõ-

XiCO.. '"»

Nosso interesse está voltado, especificamente, pjra

os efeitos das tetraciclinas sobre o cãlcio.

As tetraciclinas retardam o processo de coagulação

sangüínea; embora este efeito tenha sido atribuído á proprie
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dade queIante das tetracicllnas sobre os iontes cálcio, co-
m

fator essencial no processo de coagulação sangüínea, foi su-je

rido posteriormente que este efeito poderia estar relacionado

à capacidade das tetraciclinas de alterar as características

físico-químicas das lipoproteínas sangüíneas. Das tetra-

ciclinas, a demetilclortetraciclina é a mais ativa como agen-

te precipitante destes lipoproteínas.

Em cultura de ossos de embrião, observou-se que as

tetraciclinas inibem o processo de mineralização óssea, e en-

bora este efeito seja reversível, podem produzir ossos mal-

formados. Nos experimentos que foram interrompidos após 3 a

4 dias de tratamento com tetraciclina todos resultaram em mal
(69)

formações ósseas. Este efeito foi tanbêm observado "in

vivo", quando a administração destes antibióticos ocorreu du-

rante o período de gestação. As anomalias no feto são

caracterizadas por malformação congênica facial e de extrerni

dades, além de encurtamento dos membros. Também cm animais

e crianças prematuras foi observado um retardo no cresci-

mento.<
71>

Injeções de tetraciclina no saco embrionário de em

brião de galinha resultou numa marcante redução do tamanho do

embrião; os ossos eram menores e apresentavam jr.ineralizaçêo

reduzida, além de calcificação anormal da cartilaqein. '

Em crianças prematuras a administração de tetraci-

clinas provoca um decréscimo de 40 por cento do crescimento

normal do esqueleto,* '

Além da deposição da tetraciclina nos ossos, el«;

também se incorpora nos dentes, inibindo a calcificação den-

tária e, produzindo inicialmente uma fluorescência amarelada
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que tende a adquirir uma coloração castanha escura.( Est<»

efeito foi observado em 46 de 50 crianças que foram tratada::

com tetraciclina, durante o período neonatal. > Quanto

maior a dose mais intensa é a coloração e a hipoplasia do e:>

malte. ' O risco deste efeito ê maior quando a tetraci -

clina é administrada a recém-nascidos e a crianças no perIo-

âc que antecede a primeira dentição. Apesar da primeira de;i

tição ser a mais sensível a este efeito, a dentição permanen

te também pode apresentar depósitos de tetraciclinas, se e:>-

tas foram administradas, até os 2 anos de idade, qjanclo este:;

dentes ainda estão sendo calcificados.* '

Uma pigmentação amarelada foi também observada en

ossos de animais tratados com esses antibióticos.*66'67'76'

A deposição das tetraciclinas nos OESOS ocor-

re principalmente nas superfícies de intensa fornação ós-

sea, mais especificamente na frente de mineralização. ' ' '

Esta deposição é provavelmente, devida a sua propriedade que
(79) -

lante que permite a formação de complexos de tetracicli-

nas e ortofosfato de cálcio. A coloração castanha escu-

ra dos dentes tem sido atribuída a um produto, ainda desco-

nhecido, de oxidação da tetraciclina cuja formação é aceler.i

da pela ação da luz.

Os depósitos de tetraciclinas nc osso permanecem

per um longo tempo e, possivelmente, só são removidos po-

reabsorçao óssea. Nos dentes onde este processo não ocorre,

parece razoável supor que a fixação das tetraciclinas seja

permanente.
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3. - Estudo cinêtico do Metabolismo do Cálcio

Os métodos clássicos, como a dosagem da calcemí.\ e

a medida do balanço de cálcio, nâo são suficientes para a ex-

ploração da dinâmica do metabolismo do cálcio. Estes par.ime-

tros não dão informações nem sobre a intensidade do metaboli£

mo ãsseo nem sobre os processos que estão perturbados, oles

indicam, sim, uma resultante do metabolismo do cálcio.

Um estudo cinêtico deste metabolismo ê portanto ne-

cessário para definir quantitativamente os diversos parâne-

tros nele envolvidos.

Vários modelos compartimentais foram propostos para

representar o metabolismo do cálcioí80'81'82'83'84'85* Ei tes

modelos diferem sobre três pontos principais: o número de

compartimentos, a disposição dos compartimentoi. entre eles e

a localização dos processos irreversíveis de entraça e saída.

Baseamos nosso trabalho na análise do metabolismo

do cálcio, proposta por Aubert e Milhaud ' e na solução ge-

(86 87)ral para sistema de dois compartinentos. '

A originalidade do modelo proposto por Aubert e

Milhaud está na associação da curva de docréscinu da radica ti.

vidade específica plasma ti ca com o método clãsr. jeo de cálculo

do balanço (por dosagem do cálcio ingerido e o excretado pe-

las fezes e urina). Esta metodologia possibilitei um cálculo

estimativo dos parâmetros do metabolismo do cálcio inacessí-

veis ã medida direta.

Mo esquema para as principais vias mct.nbólicas do

cálcio proposto por Nilhaud e colaboradores , e apresenta-

do na Figura 3, P represent o fundo comum de cí.icio, que cor

responde a todo cálcio do organismo em equilíbrio com o cál-



.23.

cio sangüíneo. Os fluxos de cálcio, representados por V, defi

nem as quantidades deste elemento, que entram ou saem do fun-

do comum por unidade de tempo.

caie io «li m e n t a r

• V- - V

czes

tr ocavel

FIGURA 3 - Esquema do metabolismo de Ca segundo y.ilhaud e CD

laboradores(90)

As entradas de cálcio para o fundo comun compreen -

d em o cálcio absorvido a partir da alimentação (VÍI) , e o libe

rado do osso tanto por troca lenta (VG) como por reabsorção

óssea (V ).

As saídas de cálcio do fundo comum são representa-

das pelo cálcio excretado pelo rim (v ) e intestino (vf) alén

do que se deposita nos ossos, por troca lenta (v ) ou para

formação óssea (V ).

Além dos parâmetros citados, estão representados

ainda, a quantidade de cálcio ingerido (Vi), a quantidade to-

tal de cálcio eliminado nas fezes (v) c a masBc <le cálcio 6&

seo submetida a troca lenta (E).
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e V exprimem os processos de entrada e S£lda

de cálcio dos ossos ligadas â remodelação óssea, ou seja, aos

processos de formação e reabsorção, enquanto que V£ exprime o

processo de troca lenta ou troca por recristalizaçao. Apesar

da remodelação óssea ser um processo continuo de formação c

reabsorção, a entrada e salda de cálcio por este processo io-

dem ser considerados como irreversíveis em funç&o do períedo

experimental, pois as constantes de transferência, com que o

cálcio ê trocado por estes processos, são muito pequenas.

A partir deste estudo, definimos o modelo cinétic.-o a

ser por nós utilizado.

Para definir o modelo coir.partimental que considera-

mos adequado e facilitar sua análise matemática, foi necessá-

rio aceitar algumas simplificações conceituais dos processos

fisiológicos envolvidos no metabolismo do cálcio. Estes con-

ceitos diferem relativamente pouco dos inicialmente propostos

por Aubert e Milhaud* e são expostos abaixo:

Compartimentos; consideramos todo o cálcio do orga-

nismo como distribuído em três compartimentos do concentrarão

homogênea.

- compartimento de cálcio rapidamente trocável («:on

partimento I) - é formado por todo o cálcio en

equilíbrio com o cálcio plasmatico. Inclui por-

tanto, alem do cálcio plasmático, o cálcio extra-

celular, o das superfícies ósseas e provavelmente

uma fração do cálcio intracelular.

• compartimento de cálcio lentamente trocável ( 20m

partimento II) ~ conceituamos este compartimento

como sendo formado pela fração de cálcio ósseo sub
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aetido a troca por recristalização, embora não te

nhanos condições de afirmar que este cálcio seja

o único componente deste compartimento.

- compartimento de cálcio muito lentamente trocSvel

ou compartinento estável de cálcio (comoartimento

III). Este corresponderia a todo cálcio ósseo cias

estruturas cristalinas bem definidas, provavelnen

te sob forma de hidroxiapatia. Em função do nosso

período experimental, este compartinento não pode

ser definido.

Assim, nosso modelo foi simplificado em um sistema

de dois compartimentos o qual é esquematizado na Fiyura 4.

As notações adotadas são as mesmas do esquema ante

rior (Figura 3) complementadas pelas diversas constantes ie

transferência (k>; as definições de todas as notações utili-

zadas encontram-se a seguir em Material e Método.

Os postulados de base para a formulação e a análise

deste sistema foram as seguintes:

1) Todo o sistema, assim como cada compartimento,en

contra-se em equilíbrio dinâmico, ou soja,a quan

tidade de cálcio que sai do sistema, ou do com-

partimento, I igual a quantidade que entra.

2) Considera-se que a distribuição do traçador pelo

seu compartimento é instantânea e homogênea,

3) A transferência do radiocálcio entxc os compaxt^
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mantos • sempre proporcional a atividade especí-

fica existente no compart intento de origem. Deste

modo, a variação da radioatividade em qualquer

um dos compartimentos seria um fenômeno exponen-

cial e, pois, função de uma constante de transfe

rência (k) que define qual a fração do comparti-

mento que dele sairá por unidade de tempo.

vi

Va

I

troca ra'pida

s

kf ku

<

I I

troca lenta

V
»..
,-

K10

FIGURA 4 - Modelo bicompartímental do metabolismo de c£lcic>
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4) Os processos irreversíveis de entrada e salda de

cálcio se efetuam a partir do compartimento I.

5) 0 cálcio secretado no intestino (Vf) não i reah-

sorvido.

6) O cálcio liberado no sangue por catabolismo 5; seo

(V ) durante o período experimental, não é n -

dioativo. .

7) 0 balanço de cálcio do organismo, ou soja, a di-

ferença entre a quantidade de cálcio ingerido e

a de cálcio excretado pelas fezes e urina é con-

siderado como o balanço ósseo. Assim, toda va-

riação em massa do cálcio do organismo reflete

uma variação a nível dos ossos. Se considerar-

mos que os valores extremos do balanço 3e cál-

cio pode alcançar mais ou menos 3OOtic;/dia e que

a concentração de cálcio dos tecido: moles é da

ordem.de 60mg/kg de peso, parece evidente que es

tes tecidos não são os responsáveis por estas

variações, pois nestas condições seria necessá-

rio mobilizar o cálcio de 5 kg de tecido per

A resolução do modelo proposto, permite calcular os

diversos parâmetros do metabolismo do cálcio.
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II - MATERIAL E MÉTODO

Artimais e tratamento

Neste trabalho utilizamos sucessivos lotes de 2

ou 3 ratos machos, albinos, tipo R holandês, com idade de 3

meses e peso entre 150 a 200g. Cada dois lotes utilizados

simultaneamente (num total de 4 ou 6 animais) forem classify

cados, de acordo com o tratamento aplicado, em lotes trata-

dos e lotes controle.

Os animais dos lotes tratados foram submetidos,

diariamente, a duas doses de tetraciclina (l,0mg/100g pese

corporal) vi a intramuscular, durante 23 dias. Os animais dos

lotes controle foram submetidos, diariamente, a iuas doses

de água destilada (aprox. = 0,05ml) via intramuscular,duran

te 23 dias.

Os sucessivos lotes de animais; tratados e ani-

r..ais controle, substituídos após cada experimento, constituí^

r&m dois grandes grupos: grupo tratado com tetraciclina 3

grupo controle, num total de 32 animais.

Durante todos os experimentos os ratos cios dife-

rentes lotes foram alimentados com ração comercial contendo

8,9mg de cálcio/g de ração, e mantidos sob as mesmas condi -

* Acromicina - gentilmente cedida pela Lederle-Cvana-nid.
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Coleta e preparação das amostras

Os animais dos diferentes lotes» no 20? dia do

tratamento» receberam 40^Ci de Ca sob a forma de cloreto

de cálcio (45CaCl2 - New England) que foi administrado por

via intravenosa (veia caudal).

Amostras de sangue (0,lml) foram obtidas do seio

venoso retrorbital a 2, 4, 6, 24, 28, 44, 48 e 72 horas apôs

injeção do radiotraçador. Estas amostras, apôs coletadas eu

tubos heparinizados foram centrifugadas e os plasmas separa-

dos.

Toda a urina eliminada no período de 72 horas

apôs a administração do radiotraçador foi convenientemente

coletada sobre papel de filtro livre de cinzas (Schleicher *

Schuell n9 595). Para identificar as fezes formadas nesta

espaço de 72 horas, foram utilizadas duas doses do corante

Vermelho de Carmim (0,5ml de uma solução aquosa 2% p/v) aditü

nistradas por sonda orogãstrica nos tempos O (administração

do radiotraçador) e 72 horas. As fezes marcadas com a pri-

meira dose do corante foram coletadas, bem como as compreen-

didas entre estas e aquelas marcadas com a segunda dose as

quais foram desprezadas.

A quantidade de ração consumida por zzdi\ um dos

animais, foi determinada pela diferença entre a quantidade

de ração disponível ao rato no tempo O e a quantidade restai

te apôs 72 horas.

Após coletadas as fezes, os animais foram sacri

ficados sob anestesia com éter etílico e o femur direito ás
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cada aniaal foi dissecado.

As fetes, o papel de filtro contendo a urina, os

ossos e l,0g de ração sofrerá» idêntica preparação, ou seja,

fora»'secas em estufa a 105°C durante 12 horas, pesadas e, em

seguida, calcinadas ea mufla a 750°C durante 12 horas. As c_n

zas destas amostras fora», então, pesadas e dissolvidas q.s.p.

Sml de áciào clorídrico 1,0 normal (HC1 l,0N).

Eventuais resíduos de ração encontrados sobre o

pepel de filtro coletor de urina, fora» secos, pesaòos e co-

locados para calcinar juntamente con o papel de filtro, pois

certamente estes resíduos estariam contaminados com a urina.

O peso destes resíduos foi considerado para o cálculo da quan

tldade de ração consumida pelo animal.

As determinações da radioatividade plasmãtica, fe

cal, urinaria e óssea, foram realizadas en cintilador líquido

(BECKMAN - Mod. LS-250). De cada amostra foram tomadas ali

quotas de 50 uX e adsorvidas em retângulos (2,0 x 2,5cm) de

papel de filtro (Whatman - 3M) que, apôs r.ecos por evaporação,

foram colocados em 5,0ml de solução cintiladora (5,0g PPO/1 to-

lueno e 0,2g POPOP/1 tolueno). As radioatividades destas amos^

trás foram comparadas com a de uma alíquota de 5CM1 do padrão

(40^£i/100ml) nas mesmas condições das amostras.

As quantidades de cálcio estável destas amostras

foram determinadas em Espectrofotôinetro (UECKMAN Mod. DB-GT).

A técnica utiliza um conjunto comercial (Calcium*Kit,Biolab-

Merieux) que permite a determinação específica de- cálcio na

região de comprimento de onda 612nm, O cálcio nó presença do

indicador azul de metil-timol produz uma coloraçFo azul cuja

intensidade é proporcional a concentração deste ionte na airo£
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tra. Os resultados da dosagem de cálcio por este método são

comparáveis aos obtidos pela técnica de absorção atômica.

Definições e cálculo dos parâmetros determinados

Os parâmetros do metabolismo do cálcio determina-

dos pela dosagem do cálcio estável foram: quantidade de cál-

cio Ingerido por unidade de tempo (Vi), quantidace total de

cálcio eliminado nas fezes por unidade de tempo (Vp) e ccn-

centração plasmática de cálcio ( ÍCaJ ).

Os outros parâmetros foram obtidos p«-la analise

matemática da curva de decréscimo da concentração plasmática

do Ca. A variação da concentração plasmática de radiocãl-

cio (% da dose adaiini st rada/ml) em função do tempo (Fig. 5),

pode ser representada por uma equação biexponenc-al do tipe :

( I*) t « Oj. e"
9!* + aj " e~92t# e iiodc ser le

solvida pela solução geral para sistema de dois compartiroer-

tos.

Através da decomposição desta curva, por regres*

são exponencial, pelo método dos mínimos quadratos, podemor

calcular os coeficientes angular (g^ e g2) e linear (oj e r 2)

das suas duas componentes. A transformação de c, e a2 paia

*1 e A 2 ' o u s e í a ' d e concentração plasmática de cálcio par*

fração de dose administrada é conseguida pelas relações

°1 ' VD °2 * VD respectivamente, onde VD ú o volume:

T5õ * 100

de distribuição do cálcio no compartimento I.

Os parâmetros determinados a partir <i2£ta curva,

e pela solução geral para sistema de 2 compartir*.<ntc>s, su; s

definições e os métodos empregados para seu cálculo são drs
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tempo

FIGURA 5 * Ç\jrva de decréscimo da concentração plasnitica de

radiocâlcio em função do tempc

critos abaixo:

(I ) « % da dose/ml - concentração piasmatica do radiocálc.o,

no tempo t apôs a dose;
* » 45

(I ) • t da dose/ml - concentração inicial teórica do Ca

plasmático. Calculado como o somatório dos coeficien

tes lineares (a* e 02) obtido por regrei;são.

VD « m l - volume de distribuição aparente do cálcio do com

partimento I em equivalente plasmático. Calculado a

partir da concentração inicial do radiocâlcio plasm.í-

„ _ 100tico.
(I ),
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.̂  « fração/hora - constante de depuração de cálcio a partir

do compartimento I. Corresponde à fração de Ca que sai

. deste conpartimento por unidade de tempo. Ê calcul.ido

através da solução geral para sistema de dois comparti-

mentos,(86'87) onde

kll " gl + Z (A1 " X) e Z = 91 " <J2

-, « fraçao/hora - constante de transferência de Ca do oom-

partimento II para o I. Corresponde â fração de Ca

que sai do compartimento II por unidade de tempo, obti-

do também pela solução geral para sistema de dois <:om-

partimentos onde

k21 * 91 " Z > A1

|, * fração/hora - constante de transferência de Ca do con-

partimento I para o II. Corresponde a fração de Ca que

entra no compartimento II por unidade de teni|>o. Calcu-

lado também pela solução geral, como sendo:

v . Z2 - (kll " k 2 1 ) 2

K " — " " — — — — — — —4 k4 K

k,Q • fração/hora - constante de depuração do cálcio do

partimento I para fora do sistema. Corresponde às sai

das irreversíveis de cálcio a partir do compcirtimem:o

I. Ê calculada pela diferença da constante de depura-

ção do compartimento I (k,,) e a constante de transfe-

rência do compartimento I para o II (k,-).

kio -



.34.

mg • tamanho do compartimento I ou seja, quantidade du

cálcio existente no compartimcnto I. Calculado a par-

tir da concentração média de cálcio plasmaIÍCO e do vo

lume de distribuição

VT = mg/dia - fluxo total de saída irreversível de cálcio Io

compartimento I, ou seja, a quantidade do ciílcio que é

perdida por este compartimento por unidade de tempo.

Calculado a partir da quantidade de cálcio do compart .-

men to I (Q,) e a sua constante de depuração mia fora >lo

sistema (kin)

vT = k10 . u,

VF = mg/dia - fluxo de transferência de cálcio <tntre os d o s

compartimentos. £ calculado a partir da uuanti-dade <ie

cálcio do compartimento I e a constante de transferên-

cia do compartimento I para o II

vE = k12 . ̂

Considerando-se que o sistema está cru ecjui i íbr-o dinâi-á

co, o fluxo de entrada de cálcio paxn o coripartinento

II ê igual ao de saída, portar:te>,

Vr. = k , V Q , - k 0 , .Q.,

Q. = mg - tamanho do compartimento II, ou seja, a quantidade

de cálcio existente neste compartinento. C.ilcuJ-ado pe.a

relação do fluxo de transferência er.tre os dois compa--

timentos e a constante de tríuisferêr.cia do cor:partirce 1-

to II para o I.
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fração/hora - constante de excreção fecal de caldo, ou

seja, a fração de cálcio do compartimento I sccretado

no intestino por unidade de tempo. Calculada pela rela

ção entre a radioatividade total eliminada nas fezes

(Rf) e a superfície (S) compreendida sob a curva de de

crêscimo da atividade plasmâtica entre 0 e 72 h.

Portanto,

Rf
k, « - s ••• sendo que S

V- " mg/dia - excreção fecal de cálcio a partir do comparti-

mento I, isto é, a quantidade deste elemerto secretaco

no intestino por unidade de tenpo. £ calculado pela

sua constante de excreção (kf) e a quanticade de cálcio

do compartimento I (Q^).

Portanto,

V£ = k£.Cl

k * fração/hora - constante de depuração renal ie cálcio

ou seja, a fração de cálcio do compartimento 1 que <'•

eliminada na urina por unirlarie de tempo. Calculada pe

Ia relação entre a radioatividade total ou fração (ia

dose, eliminada na urina (R ) e a superfície (S) com-

preendida sob a curva de decréscimo entre 0 c 72h.
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V —

u * mg/dia - fluxo de depuração renal de cálcio, ou seja,

quantidade de cálcio eliminado na urina por unidade d»

'tempo. Este parâmetro foi determinado por dosagem quí

mica do cálcio urinârio e por cálculo a partir da cons

tante de depuração renal (ku) e da quantidade de cál-

cio do compartimento I(Qj)

Portanto,
Vu ' ku * Ql

ko+ « fração/hora - constante de deposição óssea de cálcio,

isto é, fração de cálcio que sai do compartimento I 2

se fixa nos ossos por unidade de tempo. Como a constai

te de depuração do compart intento I para fora do sist2

ma (kig) ® um somatório das constantes de excreção f2

cal (kc), depuração renal (k ) c de deposição óssea

ÍK +)> podemos calcular k por diferença

Portanto,

k o + = k10 " <ku

V = mg/dia - fluxo de deposição ór;sea do cálcio, ou seja, a

quantidade deste elemento que so fi>:a nos ossos por ana

bolismo ósseo, por unidade de tempo. Calculado a par-

tir da constante de deposição óssea (k ) c quantidade

de cálcio do compartimento 1.

Portanto,
v o + " k o + ' *1

Este parâmetro pode também ser calculado por diferença

do fluxo total de saída irreversível do cempartimento

I e os fluxos de excreção fecal e depuração renal,

Portanto,

V o + " VT " (VÍ + Vu'
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V, * mg/dia - quantidade de cálcio ingerido por unidade de

tempo; determinada através da quantidade <le reação con

sumida, entre 0 e 72n., e o seu conteúdo «im cálcio.

Vp * mg/dia - quantidade total de cálcic eliminado nas fu-

zes por unidade de tempo. Este parâmetro foi de term .na

do por dosagem química.

V - mg/dia * quantidade de cálcio absorvida polo .ntestino

por unidade de tempo. Sabendo-se cue o conteúdo de >:âl_

cio das fezes ê igual ao cálcio inçeridc nio absorvi Io

mais o cálcio secretado no intestino podenos caleul ir

Vfl, pois

se Vr = (V. - V,) + Vr então
r i a l

v a v i v f VF

a = % - coeficiente de absorção intestinal, isto <i, a fra-

ção do cálcio ingerido que é absorvido. Calculado pila

relação entre cálcio absorvido e cálcio i.v.erido

Vi
100

V = mg/dia - fluxo de cálcio liberado do osso, ou seja, iuan

tidade de cálcio liberado por cataboliano ou reabsor^ão

óssea, por unidade de tempo. IImbora, dururtc? o períjdo

experimental, este cálcio liberado, não se;a radioativo,

este parâmetro pode ser estimado ausumirul:-se que o JOT.-

partimento I está em equilíbrio dinâinicc, j>ortanto a

quantidade de cálcio que entra é lcjual a que sai , assim,

VT - Va + Vo_ e portanto, Vo_ = Vr. - Vfi
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A * mg/dia - balanço de cálcio do organismo, eu seja» qufn

tidade de cálcio retida pelo organismo por unidade ce

tempo. Calculado pela diferença entre cálcio ingerico

e o eliminado nas fezes e urina.

Portanto, à • Vi " V F~
 v

u

Análise Estatística

Os valores observados para or parâmetros dr>:> grupos cor.

trole e tratado foram comparados pelo teste t de Student e pe

» (911
Io teste nao parametrico de Kilcoxon ou Mann-VThitney. C

nível de significância aceito foi p < 0,05.
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III. RESULTADOS

Os resultados obtidos para os diversos rnrnmetros io

metabolismo do cálcio, nos grupos co-itrole e tratrdo são apre-

sentados nas Tabelas 2 e 3; cs valores para as constantes do

transferência, volume de distribuição, tannnho doí co-npartiren

tos e concentração plasmãtica de cãJ-rio poden ser visualizado?;

na Tabela 2, enquanto que os valores pirn OR fluxr-r. f;e cálcio

e coeficiente de absorção intestinal er.contran-.sc na Tabeln 3.

Os resultados tabelados corresponder as rédias - or

ro padrco da média dos 16 valores encontrados r>arr rada par.5me

tro.

A análise estatística destes rosulta^c*., tíínto pelo

teste t de Student como pelo método nãr» naramétriro, evidenci-

ou que no grupo tratado houve dir.inuição siqni f ic<-t.i va da cen-

centração plasmática de cálcio ip / T,^2) O rio fli::o do cf.icin

liberado do osso por reabsorção (vo_) (̂  < 0,05).

h avaliação através da une pr?rlid.i dirot?-, <ía influôr

cia dn tetraciclina no metabnlíspo rir;q-r., foi ren] - ZACI

se a atividade especificai «If- f-*nvr r1« cue1-;- rt
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mêcia - erro padrão dos valores encontrados parn os animais

do grupo controle foi 0,040 - 0,0049 ^OA/nr enquanto que

para o .grupo tratado foi 0,042 - 0,0^41 íDA/mn. ,\ análise

estatística não evidenciou diferença significativa entre e£

tes dois valores.

A interferência da tetraciclina sobre a técnica de

dosagem do cálcio pi asma tico utilizaria no presente estudo

foi testada analisando duas soluções com concentração conhe-

cida de cálcio sendo uma sem tetraciclina e outra con- tetrac..

clina em concentração aproximadamente 10 vezes maior do que a

encontrada no plasma dos ratos tratados. A média - erro pa-

drão dos cinco valores encontrados prra a solução de cálcio

sem tetraciclina foi 8,90 - 0,33 mg/'7l enquanto <\\ir> nara c;

seis valores encontrados para solução com tetrp.ciol inn foi

8,63 - 0,066 mg/dl. A diferença er.trr? estas duas ir.õdias

não foi significativa (teste t) , mostrando que a i;.*trací clin.i

não interfere nas determinações de cálcio pelo nõi.vln usndo.
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TABELA 2 - Valores observados dos parâmetros do metabolismo -Io

cálcio para os grupos controle o tratado. Estão rp

presentados os valores médios - erro prrlrno da mô

dia. ** = p < 0.02

GRUPO CONTROLP
N * 16

GRUPO TRA"M50

N = 16

Constantes de Transferência (%/h)

6,557 - 0,665

31,460 - 3,169

19,410 Í 2,271

12,040 - 1,181

0,0443* 0,007

9,915 * 0,614

1,081 - 0,1203

Volume de distribuição (ml)

*12

k10

V,
r>

198,26 -27,54

Compartincnto

0-, 17,103 - 2,261

53,519 zll,352

Concentração do Cálcio Plasnâtico

6,697 - 0,228

7,318 - 0,072

25,731 - 3,499

16,141 * 2,637

9,579 - 0,*>77

0,035 Í 0,007

8,526 - 0,R83

0,970 - 0,122

250,62 - J4,

38 ,435 - Ií,457

35,513 - 4,r>52

7,650 - 0,.i67**
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TABELA 3 - Valores observados dos fluxos de cálcio e coefici-

ente de absorção intestinal para OP gruons contro-

le e tratado. Estão representados os valores mé-

dios - erro padrão da média. < 0,05

GFUPO CONTROLE

N * 16

Fluxos (mg/dia)

V
u

vi

VO-

46,459 Z 5,832

71,303 " 8,260

0,134 ~ 0,022

39,133 " 4,273

3,826 - 0,321

46,736 " 4,000

69,046 " 4,682

26,281 - 3,228

15,914 " 5,010

422,428 - 3,382

r-RUPO Ti:ATADO

N = 1'»

35,410 - 2,680

53,689 - 4,638

0,127 - 0,C17

31,560 - 2,672

3,377 - 0,362

42,991 ~ 3,<83

70,739 - 3,-/87

33,436 - 2,£;O4

2,106 " 4,724

+ 29,563 ~ 3,287

Coeficiente de absorção intestinal CO

39,269 " 4,211 49,362 •1/47
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IV. DISCUSSÃO

A concentração plasitática de cálcio é o nrincipal re

(42)
gulador da secreçao de PTH, assim a diminuição rtosta ccn-

centração normalmente é acompanhada nor um aumento dn secreçan

deste hormônio. Os efeitos do PTH, sobre o metabolismo de cãl̂

cio, dependem de vitamina D e se traduzem por aurrento da abfor

ção intestinal de cálcio e da reahsnrcão õ:3«;ea e por diminui-

ção da excreção urinaria de cálcio; todos con o objetivo cie

manter a calcenia em níveis normais.

Em no9so estudo, estes afeito* <-lo n̂ ii r}\r, forar. rh-

servados, embora tenha sirto evidenciada iirvi rliriruição siani f.i_

cative» da concentração plasrr.âticn de cálcio no grupo tratadr

con tetraciclina. Em vista disso, <r.iestionanop er- e.̂ ta dininui

ção seria real ou se refletiria una interferêncir da tetracicli^

na no nétodo de dosagen de cálcio usado. Ta] intr-forencia sr-

ria plausível já que o nétodo usado brspjs-se n- nr

quelante do a2ul de metil ti rol con o cálcio,* nr

esta encontrada também na tetraciclina. tio rato t-.rntado, f*3ér

das forras habituais de cálcio circulante (livro, lidado ã t-ro
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telna e complexado) existe ainda o cálcio quelado n tetracicM

na, que. sob esta forma, poderia não estar sendo dosado se a

estabilidade do quelato cálcio-tetraciclina fosse naic-r que a

do quelato cãlcio-azul de metil timol. Assim, encontraríamos

valores mais baixos na determinação da calcemia aos ratos tra

tados, sem que isto correspondesse a realidade.

Apôs testar o método, em soluções de concentração <*o

nhecida de cálcio com e sem tetraciclina, não observados dife-

rença significativa entre os valores encontrados para as dua?

soluções, e portanto, a técnica utilizaria dosa taribêm o cál-

cio quelado a tetraciclina.

Afastada esta hipótese, poderíamos aindít suror qu«-,

no grupo tratado, deveria ter havido estimulo ã sc.-creçâo dr>

PTH pela diminuição da calcemia, no entanto, seu? rfeitos esta

riam prejudicados pela tetraciclina. Duas propriedades fundi-

mentais deste antibiótico poderiam, ontão, expljr;:- e?te evei.-

to: a inibição de síntese proteien o a rruelacno co-n cálcio.

Através destas propriedades os efeitos dn tetracicl ine se 5«i-

ria*n sentir sobre o metabolismo co cálcio principrl-ner.te a ní-

vel de intestino, rim e osso, sítios onde se ohs<r>r"nn tar.hén

os efeitos do PTH.

Absorção intestinal do cálcio

A absorção intestinal do cálcio do gr uno tratado cr>r>

tetraciclina não foi significativamente diferente fio -rupo cc>n

trole.

ft sabido que o efeito do !>TH na ahsorcõo <\o cálcio c

indireto, sendo mediado pela vitamina D. ' Semnv-ío Wasserr-ar-
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• Corradlno*92'931 a vitaMina D estimula a síntese- de protei

nas envolvidas no transporte de cálcio através ria nucosa in-
(«•4\

testinal; por outro lado Tanaka e colaboradores sugere*

que na absorção intestinal de cálcio, a etapa critica depen-

dente de síntese proteica, £ a conversão da 25 OHCC em

1,25(OH>2CC que necessita da 25-hidroxicolecalcifcrol-l cC-hJ

droxilase renal.

Sabendo-se que a tetraciclina inibe a síntese pre

teica podemos supor que a absorção intestinal do cálcio este-

ja dificultada, seja pela inibição da síntese da proteína car

readora de cálcio da nucosa intestinal, seja pela in:bicão da

formação das enzimas indispensáveis à síntese rio 1,2T>(Oii) _CC,

o netabolito mais ativo da vitamina D. Asnin o efeito do au-

mento do PTH sobre a absorção intestinal do cálcio estaria

prejudicado, explicando portanto, o fato do que não ««rtcontríi-

mor. um aumento da absorção no grupo tratado con tetraciclina.

Esta hipótese é coerente com o trabalho de Fisenstcin e

(95)Passavoy, no qual foi demonstrado que a actingicina n,

um antibiótico inibidor de síntese proteica, inih« o efeito

<?a vitamina D a nível intestinal.

Excreção Urinaria de Cálcio

Havendo uma quedo dn oilcrni/i, é flr> osp-rar ura di-

miruição da excreção urinaria de cálcio, seja por rlininuição

da carga de cálcio filtrada, seja rv>r ur avinento >\f\ rcabsor-

çãc tubular de cálcio decorrente de un nosçível a-j^orto dp

PT»:. No entanto, não foi isto que observamos, pois a exerr-

çãc renal do grupo tratado não foi !?ifrr.ificativan»oitc diferem
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te da encontrada para o grupo controle.
tqc\ (97)

Walser e Nordin demonstraram qvo. a reabsor-

ção renal do cálcio ê dificultada nuanflo este elemento encor -

tra-se complexado a agentes quelantes, o que é cr.mrovado nc—

Io aumento da excreção urinaria de cálcio após infusão venora

de EDTA (ácido etileno diaminotetraacetico). Asrxm, em nos.«o

estudo, o efeito do PTH a nível tubular renal, nvo seria c!e

aumentar a reabsorção renal, estaria prejudicado MOI-- nor!e>

quelante da tetraciclina.

Podemos tambên aqui, aventar a hipótese da dircinu.i-

ção da formação da 1,25(OH)2CC nela totracicliru», o <ne difi-

cultaria a expfessão do efeito do PT!I a nível rcn;i l.

Metabolismo Ósseo

Observamos uma diminuição si nnif icativr <ln rfabsoj-

ção õssea (V ) nos ratos tratados com totraci.cl :ina.

Sabe-se que o efeito do pTH no osso é denendente

de vitamina D; por outro ]aân, foi dfMnonst-r^n nr»r
(9 8)Carlsson que a vitamina D dese^por.h/T u"n ini:ort.in^o nrpe3

na mobilização do cá lc io ósseo. O RPU :noc-inisro «ÍI-Í rição paio

ce envolver a t ranscr ição do DUA cr, virr. mon^ciçjeirc, nv cc^ i f ic r

as p ro te ínas mobilizaâoras de c õ l c i o .

Segundo Tanaka e De LUCF. , a ação rin 3, / :>í^ :)^cr Rr -

br<» a reabsorção õssea ê inibir ia . t>ola A.ctinorí c- nn Df n « i r

confirma a necessidade de s í n t e s e proteie?» nnra r u.» -corr?» t s

te processo. Assim, a in ib ição rtn RÍnter>e nrotcic-i -ola te-

t r a c i c l i n a poderia ser a responsável noia l iminuír ío ri? r c a ) -

serção óssea no çrupo trata<io.

í poss íve l , ainda, supnr n^r n atividí>cn os
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tica esteja também dificultada, visto que a síntese de vârifs

enzimas osteolíticas ê necessária para a atividade eficiente

dos osteoclaLtos.

A propriedade quelante da tetraciclína o deposiçir

deste antibiótico no osso, nlo parecem explicar . -U-inuiçâV

da reabsorção óssea. Acreditamos que se houvesse- alguma moc î

ficação estrutural nos cristais ósseos, pela entirula da tetia

ciclina, as alterações provocadas não serian identificadas je

los osteoclastos, visto que estas células digerem o osso coro

um todo, matriz e mineral. Estas alterações poderiair sim, PO

dificar o intercâmbio <je cálcio entre o osso e o llqiido e>-

tracelular, que em nosso caso, seria observado en v • no <n

tanto não encontramos modificações siqnificativp.s <?o valor

deste parâmetro no grupo tratado.

Quanto a mineralização ósr.en, sabe-se CTP osta i

função da concentração de cálcio circulante e nu* não e de-

pendente de síntese proteica. '

Enbora a maioria dos autor??? ten'-.a obscjvr.rlo que a

tetraciclina diminui a mineralização óssea, isto t.r.o foi er-

contrsdo em nosso estude pois os vn]r»r<">r do V ol-rjorvados

não indicam que este processo estejr prejudicado; c possível

que esta diminuição não tenha ocorríio porque os r:Tvois plasma

ticos de cálcio não estivessem bastante dininuíciwr ,-, r>onto de

coriprometer este processo.

Assim, nos parece que os *. ffitos ds totrnc.Lclir.a no

iTietebalí smc> do cálcio são primcrdialmcnte decorrer ter, da sín-

tese ineficiente da 1,25(OH)2CC ou da inihição, pelo -nenof? \-nr

cinl, dos efeitos deste hormônio.
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V. CONCLUSÃO

Nos animais tratados com tetraciclina observamos una

diminuição significativa da concentração plasmática de cálcio

e da reabsorção óssea.



.49.

VI. RESUMO

A tetraciclina ê um dos antibióticos mnis amplamen-

te usados em terapêutica. Sabe-se, contudo, que ostc f ãrma< o

deposita-se em ossos e dentes, causando prejuízo em sua forri<t

ção. Resolvemos investigar, então, quais as possíveis inter-

ferências da tetraciclina no metabolismo do cálcio. cara tar-

to usamos um grupo de 16 ratos albinos, tipo R Holanâer- ou*

foram tratados com tetraciclina na dose de 1 mg/J m g de peso

corporal, 2 vezes por dia, durante 23 dias. No ?0" dia df

tratamento foi administrada, via intravenosa, unf. «José traç<-

dora de Ca a firo de verificarmos a curva de decaimento ca

concentração plasmãtica desse radionuclídio.

A partir da dose traçadora, fora-n colhi<íns as fezes

e urina excretadas durante as 72 horas seguintes, nara dos<r

o Ca e o cálcio estável. Complementando esse r?;tu<1o metat ó
o

lico, no 23 dia de tratamento, os ratos forai" srcri ficados e

retirado o femur de cada animal para determinação <3.j rarUo?-

tividade especifica.

Paralelamente foi estudado, tambóm, um tcrtno contrQ

le de 16 ratos para comparação dos resultados.

Nossos resultados mostraram Üminuicão Í ig-iificativa

da calcemia e da reabsorção ósnea no oruno trattvío Cfjp tetrfci^

clina. Esses achados parecem decorrer d«* Lnflucntvo ficstp ?n-

tibiótico sobre a formação da 1,25-cHhidro::ico]er<tL c i ferol m ,

então, sobre os efeitos deste hormônio.
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