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RESUMO 

 

Diabetes mellitus está associado com alterações do metabolismo ósseo (osteopenia 

e/ou osteoporose). Identificar agentes anabólicos que promovam o ganho de massa 

óssea é de fundamental importância. Assim, o presente trabalho tem por objetivo 

avaliar o efeito anabólico do zinco sobre o tecido ósseo em modelo de osteopenia 

diabética e pós-menopausa. O diabetes foi induzido pela administração de STZ (45 

mg/Kg de peso corpóreo) e a pós-menopausa pela ooforectomia bilateral. Ratas Wistar 

adultas (n= 65) foram divididas em 5 grupos: grupo controle (n=15), grupo 

ooforectomizado sem (n =15) e com zinco suplementar (n=10), grupo diabético e 

ooforectomizado sem (n=15) e com zinco suplementar (n=10). O período de estudo foi 

de até 90 dias. A condição diabética foi evidenciada pela hiperglicemia e pelo quadro 

metabólico característico de poliúria, polifagia, polidpsia e glicosúria. As análises 

histomorfométricas mostraram que a suplementação com zinco promoveu um aumento 

da espessura e diminuiu a distância trabecular óssea significativamente nos grupos 

diabéticos para valores próximos aos dos controles e que o volume ósseo aumentou 

significativamente, tanto na deficiência de estrógeno como nos animais com diabetes 

ao longo do estudo. A análise de correlação entre parâmetros histomorfométricos e 

glicemia evidenciaram que quanto maior o tempo de hiperglicemia maior a ação 

deletéria sobre o tecido ósseo e que a suplementação com zinco minimizou esta ação 

com um ganho significativo da massa óssea. Os grupos diabéticos apresentaram 

hiperzincúria, fosfatúria e calciúria. A suplementação com zinco promoveu um aumento 

na concentração dos íons cálcio e fósforo sérico para o grupo diabético em 90 dias. A 

ooforectomia não promoveu alteração nas concentrações séricas e urinárias dos 

minerais Ca, P e Zn. A atividade da fosfatase alcalina sérica total aumentou somente 

para os grupos diabéticos, independente da suplementação. Já a fosfatase ácida 

tartarato-resistente, o magnésio e o zinco sérico não alteraram para os grupos 

estudados. Apenas os grupos diabéticos apresentaram diminuição da albumina sérica, 

embora a creatinina sérica tenha se apresentado dentro dos valores de referência. O 

conjunto de resultados obtidos suportam que zinco poderá ser utilizado na prevenção e 

tratamento da osteopenia diabética e pós-menopausa. 



 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus has been associated with bone metabolism alterations, such as 

osteopenia and osteporosis. So, the search of new anabolic agents promote bone mass 

gain can be important to prevent osteoporosis.  The aim of this study was evaluate zinc 

anabolic effect over bone in diabetic and post-menopausal osteopenic models. Diabetes 

was induced by STZ (45mg/Kg of body weight) administration and post-menopausal by 

bilateral ovariectomy. Adults female Wistar rats (n=65) were divided in 5 groups: control 

group (n=15), ovariectomized without (n=15) and with zinc supplementation (n=10)  

groups, diabetic and ovarioctomized without (n=15) and with zinc supplementation 

(n=10) groups. Studied periods had been untill 90 days. Diabetic condition was 

confirmed hiperglicemic state and alterations of state with polyuria, polyphagia, 

polydipsia and glucosuria. Histomorphometric analysis showed that zinc 

supplementation increased trabecular thickness and reduced trabecular distance 

significantly in diabetic groups with similar values to those showed in control group. 

Correlation analysis of histomorphometric parameters with serum glucose concentration 

showed that more time in hyperglycemia more bone damage, as well as, zinc 

supplementation contributed to prevent this damage. Elevated serum glucose caused 

hyperzincuria, phosphaturia and calciuria. Zinc supplementation promoted increased 

levels of calcium and phosphorous ions in 90th days diabetic group. No alteration was 

observed by ovariectomy in mineral (Ca, P and Zn) serum and urine concentrations. 

Total serum Alkaline Phosphatase activity increased in diabetic groups, supplemented 

or not, compared with control group. However, Tartarate-Resistant Acid Phosphatase, 

magnesium and serum zinc did not altered in studied groups. Serum albumin was 

reduced only in diabetic groups. Serum creatinine was unaltered. These results support 

the hypotesis that zinc can be used to prevent and treat diabetic and post-menopausal 

osteopenia.  
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1.1. ZINCO E OUTROS FATORES ENVOLVIDOS NA REGULAÇÃO 

DO METABOLISMO ÓSSEO. 

Pesquisas recentes, experimentais e clínicas, têm reforçado a importância do 

zinco na saúde humana. O zinco tem funções importantes em várias vias bioquímicas, 

uma vez que é componente da estrutura de inúmeras enzimas, dentre estas, álcool 

desidrogenase, superóxido dismutase, anidrase carbônica, fosfatase alcalina e enzimas 

do sistema nervoso central. Participa ainda da divisão celular, expressão, transcrição 

genética, além de processos fisiológicos como crescimento e desenvolvimento, e morte 

celular. Age como estabilizador de estruturas de membranas e componentes celulares, 

estando envolvida na função imune e desenvolvimento cognitivo. Sua deficiência pode 

ainda causar alterações fisiológicas como hipogonadismo, danos oxidativos, alterações 

do sistema imune, danos neuropsicológicos e dermatites (MAFRA & COZZOLINO, 

2004).  

Segundo HAMBRIDGE et al. (1987), o conteúdo total de zinco no organismo 

humano em situação de homeostase é de 2g em média, do qual 60% se encontra no 

músculo esquelético, 30% no tecido ósseo, 0,1% no plasma sanguíneo e o restante 

nos demais tecidos e fluidos corporais. 

O zinco é primariamente absorvido na porção inicial do intestino, duodeno e íleo, 

de forma variada de acordo com a fonte, seja líquida ou sólida; na primeira situação 

pode chegar a mais de 50% de absorção (SANDSTRÖM, 1997).  Uma vez absorvido, o 

zinco é liberado pelas células intestinais, passa para os capilares mesentéricos, é 

transportado pelo sangue portal, sendo captado pelo fígado e subseqüentemente 

distribuído para os demais tecidos (MAFRA & COZZOLINO, 2004). 

Considerando-se que o zinco presente em altas concentrações nas células pode 

interferir em processos metalo-dependentes ou inibir proteínas, a tioneína (T), uma 

proteína que se complexa a metais e que está presente no fígado, rins, intestino, 

testículos, pulmões, coração e cérebro, complexa-se ao zinco formando a 

metalotioneína (MT). A MT é uma proteína que contém de 60 a 68 aminoácidos, dos 

quais 20 são cisteínas que ligam cerca de 7 átomos de zinco ficando distribuídos em 2 
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domínios da proteína. Assim, um aumento na concentração de zinco disponível induz a 

síntese de tioneína por meio da ação do zinco sobre os fatores de transcrição zinco-

dependentes, formando a MT. Ao contrário, baixas concentrações de zinco nas células 

sinalizará a liberação do zinco pela MT (TRANCOSO, 2000; HENRIQUES et al., 2003; 

MAFRA & COZZOLINO, 2004).  

A perda do zinco pode se dar por meio da descamação de células epiteliais, 

suor, urina e fezes podendo variar de acordo com fatores como ingestão, catabolismo 

muscular, temperaturas elevadas que promovem o aumento da transpiração (LUKASKI 

et al., 1984) e doenças metabólicas como diabetes mellitus (DM) (SALGUEIRO et al., 

2001; BRANDÃO et al., 2003). 

Estudos têm demonstrado que o retardo de crescimento ósseo é comumente 

encontrado em várias condições associadas à deficiência de zinco, sugerindo uma 

função fisiológica do zinco no crescimento e mineralização do tecido ósseo. Além 

disso, o conteúdo de zinco nos ossos diminui com a idade, desgaste do esqueleto e em 

condição de pós-menopausa (YAMAGUCHI & GAO, 1998; OVESEN et al., 2001).  

O efeito estimulatório do zinco na formação óssea tem sido demonstrado in vitro 

e in vivo.  Além de estimular a proliferação e diferenciação de células osteoblásticas, o 

zinco promove um efeito inibitório na reabsorção óssea, especificamente na formação 

das células precursoras de osteoclastos na medula óssea (YAMAGUCHI, 1998; 

YAMAGUCHI & GAO, 1998; BALTACI et al., 2004; ITO et al., 2005; WANG et al., 

2007).  

OVESEN et al. (2001) desenvolveram um estudo para avaliar os efeitos de uma 

dieta semi-sintética sobre o metabolismo ósseo, sendo esta depletada (2 mg de Zn+2/kg 

de peso corpóreo), suplementada (60 mg de Zn+2/kg de peso corpóreo) ou mantida no 

padrão de concentração de zinco (47 mg de Zn+2/kg de peso corpóreo). Os resultados 

revelaram que o zinco promoveu um aumento da resistência e do comprimento do 

fêmur, além de melhorar os índices de crescimento e aumentar o peso corpóreo de 

ratos em crescimento de maneira dose-dependente. Os resultados obtidos suportaram 

o efeito positivo do zinco no metabolismo ósseo. 
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Dentre os vários metais traços essenciais (cobalto, níquel, magnésio e cobre), o 

zinco é o único metal que apresenta um efeito anabólico no metabolismo ósseo em 

tecido metafiseal femural, além de apresentar menor toxicidade (YAMAGUCHI,1998). 

Portanto, a suplementação com zinco pode ser realizada com zinco inorgânico (sulfato 

e óxido de zinco) ou zinco orgânico. No último caso podem ser utilizados complexos de 

minerais orgânicos onde o metal geralmente está ligado a um aminoácido ou a um 

peptídeo, também conhecido por zinco composto, como o zinco ligado a -alanina-L-

histidina, zinco-metionina e zinco-propionato (YAMAGUCHI, 1998; CARMO E SÁ et al., 

2005). 

 YAMAGUCHI (1998) desenvolveu um trabalho experimental no qual ratos 

receberam suplementação de sulfato de zinco com doses de 5, 10 e 50 mg Zn+2/Kg de 

peso corporal, durante 3 dias. Verificou-se um aumento dose-dependente do conteúdo 

de zinco, DNA, colágeno, cálcio e na atividade da fosfatase alcalina da diáfise femural. 

Além disso, observou-se um efeito terapêutico e preventivo na osteopenia experimental 

em função da idade, do desgaste do esqueleto, da toxicidade pelo alumínio, do 

tratamento com hidrocortisona, de dietas deficientes de cálcio e Vitamina D, da 

inflamação e da ooforectomia (YAMAGUCHI, 1998). 

O papel do zinco no controle do metabolismo ósseo tem sido associado ao 

aumento da atividade da aminoacil-RNA transportador sintetase nos osteoblastos, a 

qual está envolvida no primeiro passo da biossíntese protéica. Dentre as proteínas que 

apresentam a sua síntese aumentada tem-se a osteocalcina, o fator de crescimento 

semelhante a insulina tipo I (IGF-I) e o fator de crescimento beta de transformação 

(TGF- beta) (ITO et al., 2005; JANSSENS et al., 2005). Esses fatores de crescimento 

agem recrutando células pré-osteoblásticas, derivadas das células estromais da 

medula óssea, induzindo a diferenciação e maturação destas em osteoblastos 

maduros, os quais serão capazes de sintetizar colágeno em grande quantidade 

(GRACITELLI et al., 2002). Acredita-se ainda que os osteoclastos ao reabsorver a 

matriz óssea liberam fatores como IGF-I, IGF-II e TGF-beta, os quais inibem futuras 

atividades osteoclásticas e estimulam a produção e a ativação localizada dos 

osteoblastos (FREEMONT, 1993; YAMAGUCHI, 1998; WATKINS et al., 2001; 

JANSSENS et al., 2005).  
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Estudos recentes têm demonstrado que os osteoblastos e as células estromais 

estão envolvidos na osteoclastogênese mediante interações célula-célula com 

osteoclastos progenitores. As células osteoblásticas maduras secretam o fator de 

diferenciação osteoclástica, chamado de ligante da osteoprotegerina (OPG-L) ou 

ligante do receptor ativador do fator nuclear Kappa B (RANKL) ou citocina indutora de 

ativação relacionada ao fator de necrose tumoral (TRANCE). O RANKL tem a 

capacidade de se ligar ao receptor ativador do fator nuclear Kappa B ou RANK 

presente na membrana das células progenitoras hematopoiéticas, induzindo assim a 

diferenciação dos osteoclastos. Os osteoblastos são ainda responsáveis por sintetizar 

e secretar a osteoprotegerina (OPG), uma proteína solúvel da família do fator de 

necrose tumoral (TNF), capaz de competir com RANKL pelo RANK e assim inibir a 

diferenciação e ativação dos osteoclastos mediante sinais de transdução entre 

osteoblastos e osteoclastos (THEOLEYERE et al., 2004; UELAND, 2004; JANSSENS 

et al., 2005; KRANE, 2005).(FIGURA 1) 

 

FIGURA 1: Sistema RANK/RANKL/OPG retirado de KRANE et al., 2005. 

 

O efeito biológico da OPG nas células ósseas inclui, inibição do estágio terminal 

da diferenciação de osteoclastos, supressão de osteoclastos maduros e indução de 

apoptose (THEOLEYERE et al., 2004). Portanto, a remodelagem óssea parece ser 

controlada pelo equilíbrio entre estas três moléculas – RANK/RANKL/OPG. Assim, a 
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OPG e/ou a modulação da função RANK/RANKL representam caminhos para o 

tratamento e prevenção de condições osteopênicas e de destruição óssea como a 

osteoporose. Além disso, têm sido reconhecidos como importantes marcadores 

moleculares do metabolismo ósseo. 

Resultados importantes têm sido relatados na literatura a respeito da ação 

supressora do estrógeno na diferenciação osteoclástica induzida pelo RANKL. Esta 

ação do estrógeno envolve o aumento da expressão de OPG em osteoblastos 

humanos, a qual compete com o RANKL pelo RANK, impedindo a ligação 

RANK/RANKL com consequente inibição da osteoclastogênese. Estudos realizados in 

vivo e in vitro confirmam estes achados revelando que a deficiência de estrógeno 

promoveu perda óssea que provavelmente estaria relacionada a hiperexpressão de 

RANKL e a baixa expressão de OPG (TSANGARI et al., 2004; UELAND, 2004). 

Além da ação sobre o sistema OPG/RANK/RANKL, o estrógeno, pode ainda 

afetar a geração, a meia vida e a atividade dos osteoclastos e osteoblastos a nível 

celular, agindo como supressor da produção de várias citocinas pró-inflamatórias, como 

a interleucina-1 (IL-1) e a interleucina-6 (IL-6), as quais participam da patogênese da 

osteoporose na pós-menopausa. Níveis aumentados destes mediadores, que ocorre na 

deficiência de estrógeno observada na pós-menopausa, estão associados com o 

aumento da osteoclastogênese e um balanço negativo de remodelação óssea 

(UELAND, 2004). 

JANSSENS et al. (2005) relataram que o estrógeno possui um potente efeito 

anabólico sobre o metabolismo ósseo, atuando diretamente sobre as células da 

linhagem osteoblástica e osteoclástica. Assim, o estrógeno estimula a proliferação e 

diferenciação dos osteoblastos, deposição na matriz extra-celular e mineralização, 

enquanto que a maturação e a ativação osteoclástica são prejudicadas favorecendo 

consequentemente a apoptose dos osteoclastos. 

Estudos realizados com mulheres pós-menopausadas que apresentam 

particularmente a deficiência do 17-beta-estradiol  revelaram uma diminuição da 

atividade osteoblástica enquanto que ao mesmo tempo um aumento da atividade dos 

osteoclastos, precedendo um distúrbio no processo de remodelação óssea e o 
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desenvolvimento da osteoporose. A rápida perda de massa óssea tem sido observada 

no período de 2 a 3 anos antes do início da menopausa. Esta perda está intimamente 

relacionada à expressão anormal das várias metaloproteinases (MMPs) em células 

osteoblástica, as quais participam da remodelação óssea (LI et al.,  2004; IWAMOTO et 

al., 2006). 

Desordens no sistema ósseo similares àquelas observadas em mulheres pós-

menopausadas pode ser obtido em modelo experimental de ratas sexualmente 

maduras como resultado da ooforectomia bilateral. Tal modelo de osteopenia é usado 

por muitos pesquisadores para avaliar mudanças no metabolismo ósseo induzido pela 

deficiência de estrógeno além de avaliar a ação de medicamentos nestas mudanças. 

Este modelo tem sido útil ainda para o estudo em ratas diabéticas não tratadas com 

insulina as quais apresentam distúrbios no ciclo estral com uma menor exposição ao 

estrógeno total (VERHAEGHE et al., 1997; HERRERO et al., 1998; FUKUHARU et al., 

2000, PYTLIK, et al., 2004; DING et al., 2006; DUARTE et al., 2005). Estas alterações 

do ciclo estral em função do diabetes foram evidenciadas em estudos realizados em 

nosso laboratório por DUARTE et al. (2005) e MARGARETH (2006). O 

acompanhamento do ciclo estral neste modelo diabético não tratado com insulina 

revelou uma irregularidade do ciclo estral no grupo diabético com perda progressiva de 

massa óssea.  

No entanto, o tecido ósseo é um sistema complexo, onde não somente o 

estrógeno está envolvido. Diversos outros fatores podem influenciar nas atividades das 

células constituintes dos ossos como as concentrações dos hormônios circulantes 

entre eles a insulina, calcitonina (CT), hormônio do crescimento (GH), PTH, 1,25-

dihidroxi-vitamina-D (calcitriol), triiodotironina (T3), tetraiodotironina (T4), 

glicocorticóides, estrógenos e andrógenos. Assim como a síntese de prostaglandinas e 

a presença do zinco (YAMAGUCHI, 1998; WATKINS et al., 2001). 

Os hormônios envolvidos na estimulação da formação óssea incluem a insulina, 

estrógeno, GH e CT; enquanto os principais envolvidos na reabsorção óssea 

correspondem ao calcitriol, PTH, hormônios tireoidianos e membros da família dos 

glicocorticóides (WATKINS et al., 2001). 
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O PTH apresenta um importante papel na manutenção da homeostase do 

metabolismo do cálcio, para a qual também contribuem a calcitonina e o calcitriol. 

Assim, apresenta ações importantes sobre o esqueleto (promovendo a reabsorção de 

cálcio e fósforo dos ossos), sobre os rins (aumentando a reabsorção de cálcio e a 

excreção de fósforo, estimulando a conversão da 25 –hidroxi - vitamina-D em 1,25- 

dihidroxi- vitamina-D) e de um modo indireto sobre o trato intestinal através da 1,25- 

dihidroxi- vitamina-D aumentando a absorção do cálcio alimentar (RUSSEL, 2001). 

Os efeitos do PTH nos ossos são complexos uma vez que estimula a 

reabsorção ou a formação óssea dependendo da concentração utilizada, duração da 

exposição e o modo de administração (TSUCHIDA et al., 2000). Tem sido observado 

que sua ação pode ocorrer de modo direto ou indireto na alteração da atividade ou no 

número dos osteoblastos e osteoclastos (TSUCHIDA et al., 2000; RUSSEL, 2001). 

Já o calcitriol, assim como o PTH, pertence ao mais importante grupo de 

hormônios regulatórios do osso, regulando a diferenciação osteoclástica de células 

mononucleares hematopoiéticas, e as funções e atividade osteoblásticas (DUARTE et 

al., 2005).   

Vários outros fatores adicionais como citocinas, fatores de crescimento, 

mediadores não peptídicos, tais como óxido nítrico, têm participação nas alterações do 

turnover ósseo por interagir localmente com hormônios sistêmicos (DUARTE et al., 

2005). 

Assim, considerando-se que o zinco tem um efeito estimulatório na formação 

óssea e um efeito inibitório na reabsorção óssea, que a deficiência de estrógeno 

precede a osteoporose e que no Diabetes mellitus verifica-se uma hiperzincúria que 

pode estar associada a osteopenia e/ou osteoporose, a suplementação com zinco 

poderia ser um fator importante na preservação ou ganho de massa óssea.  

Deste modo, o zinco seria uma alternativa terapêutica não hormonal, já que a 

terapia de reposição de estrógeno em mulheres pós-menopausadas aumenta o risco de 

câncer do endométrio, de mama, de ovário, e trombose venosa (YAMAGUCHI, 1998; 

YAMAGUCHI & GAO, 1998; DEYHIM et al., 2003; REDDY & LAKSHMANA, 2003). 
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1.2. DIABETES MELLITUS, METABOLISMO ÓSSEO E ZINCO 

O diabetes, em paralelo a deficiência de estrógeno, representa uma condição 

que precede a perda de massa óssea. Varios estudos têm mostrado que o diabetes 

mellitus promove um desequilíbrio do mecanismo de formação e reabsorção óssea 

resultando na osteopenia ou na osteoporose. Embora vários estudos tenham 

comprovado esta situação, a verdadeira causa da indução destes distúrbios ainda não 

é conhecida (CAMPOS PASTOR et al., 2000; KEMINK et al., 2000; DUARTE et al., 

2005, MARGARETH, 2006). 

Entretanto, a insulina tem sido reconhecida não somente como um importante 

hormônio responsável pelo controle da glicose, mas também em estar envolvida na 

modulação do crescimento esquelético. Assim, sua ausência tem sido associada à 

patogênese da perda óssea no DM tipo 1 e tipo 2 (DUARTE et al., 2005; THRAILKILL 

et al., 2005a; THRAILKILL et al., 2005b).  THRAILKILL et al. (2005a) utilizaram 

modelos diabéticos do tipo 1 e demonstraram que a formação óssea encontrava-se 

prejudicada, em função da ausência de insulina, uma vez que este quadro foi revertido 

quando os animais foram tratados com  insulina. 

O diabetes provoca ainda uma alteração na homeostase do zinco 

desenvolvendo a hipozincemia que pode ser resultado da hiperzincúria e/ou diminuição 

da absorção gastrointestinal do zinco (CHAUSMER,1998; BRANDÃO-NETO et al., 

2003, DUZGUNER & KAYA, 2007). 

Embora, estudos envolvendo o acompanhamento das concentrações de zinco 

no soro e plasma de pacientes bem como em modelos animais com DM sejam 

controversos, especula-se que as alterações na concentração de zinco esteja 

relacionada não apenas ao controle metabólico mas também às mudanças no 

metabolismo mineral do organismo. Neste sentido, tem sido verificado uma diminuição 

na excreção de zinco urinário e uma melhora na formação óssea em função do controle 

metabólico realizado com insulina (MOORADIAN & MORELEY, 1986; PEDROSA & 

COZZOLINO, 1998;  THRAILKILL et al., 2005a; DUZGUNER & KAYA, 2007).  
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Evidências indicam que a hiperglicemia, induzida pela deficiência de insulina, 

mais do que qualquer outro efeito específico da ausência ou redução da insulina 

endógena ou exógena no túbulo renal, é a maior responsável pela excreção urinária de 

zinco, e tem sido demonstrado que o controle com insulina leva a uma diminuição na 

perda de zinco urinário (LAU & FAILA, 1984; CHAUSMER,1998; TAKITA et al., 2004; 

DUZGUNER & KAYA, 2007).  

A identificação de agentes com efeito anabólico no osso que possam ajudar na 

prevenção da osteoporose em função do diabetes torna-se de fundamental 

importância. DUZGUNER & KAYA (2007) relataram que a suplementação oral de zinco 

pode prevenir a deficiência de zinco. UCHIYAMA & YAMAGUCHI (2003) estudando 

ratos Wistar diabéticos induzidos por estreptozotocina, demonstraram a perda óssea 

em função desta condição, a qual foi restabelecida pela suplementação oral de zinco 

com doses de 2,5; 5,0 e 10,0 mg de Zn/100g de peso corpóreo.  Neste mesmo trabalho 

os autores relatam que quando o tecido da metáfise e da diáfise do fêmur de ratos 

diabéticos foram cultivados em um meio tratado com acexamato de zinco observou-se 

um aumento significativo do conteúdo de cálcio e da atividade da fosfatase alcalina no 

osso, indicando que o zinco teve um efeito estimulatório direto na calcificação óssea 

nestes tecidos. Em síntese, a suplementação com zinco mostrou ter um efeito 

terapêutico e preventivo na perda óssea. 

Nos últimos anos, o crescente interesse pela osteoporose e as doenças 

correlacionadas tem favorecido os estudos de novos marcadores do metabolismo 

ósseo (EBELING, 2001; ROBBINS, 2001; DING et al., 2006). 

Estes são convenientemente classificados em marcadores de formação óssea 

ou de reabsorção óssea. Os marcadores de formação óssea avaliam tanto a atividade 

de síntese de osteoblastos como o metabolismo de liberação do pró-colágeno. Já os 

marcadores de reabsorção óssea refletem a atividade osteoclástica e/ou a degradação 

do colágeno (GUR et al., 2005). Para a avaliação da remodelação, sugere-se associar 

um marcador de formação e reabsorção de acordo com as características do paciente 

e dos ensaios disponíveis (SARAIVA & LAZARETTI-CASTRO, 2002). 
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Os marcadores de formação são representados por fosfatase alcalina total (ALP 

total) e fosfatase alcalina óssea específica (ALP óssea), osteocalcina e propeptídeos 

do colágeno tipo 1 [propeptídeo amino-terminal do procolágeno tipo 1 (PINP) e 

propeptídeo carboxi-terminal do procolágeno tipo 1 (PICP)]. Como marcadores de 

reabsorção, tem-se: o cálcio urinário, a hidroxiprolina, a fosfatase ácida tartarato-

resistente (TRAP), moléculas interligadoras do colágeno tipo 1 [piridinolina(PYD), 

deoxipiridinolina (DPD) e os telopeptídeos carboxi e amino terminal, CTX e NTX 

(RUSSEL, 2001; DING et al., 2006). 

Considerando-se que a osteoporose é uma doença progressiva, incapacitante, 

sem cura e que acomete em especial as mulheres na pós-menopausa diagnosticar 

precocemente a perda óssea acelerada torna-se de fundamental importância para a 

prevenção da ostoeoporose. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito metabólico do zinco no tecido ósseo em modelo animal de 

osteopenia diabética e pós-menopausa através da análise histomorfométrica e 

marcadores do metabolismo ósseo e mineral durante um período de 90 dias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a histomorfometria da tíbia direita dos animais controles e 

ooforectomizados e/ou diabéticos por estreptozotocina suplementados ou não com 

zinco. 

 Determinar a concentração de zinco na urina de 24 horas, soro, tíbia 

esquerda dos animais controle e ooforectomizados e/ou diabéticos por estreptozotocina 

suplementados ou não com zinco. 

 Determinar a atividade da fosfatase alcalina e fosfatase ácida tartarato-

resistente e a concentração sérica de cálcio total e ionizado, fósforo, magnésio, 

albumina, creatinina e glicose dos animais controles e ooforectomizados e/ou 

diabéticos por estreptozotocina suplementados ou não com zinco.   

 Determinar os valores na urina de 24 horas para os analitos glicose, cálcio, 

creatinina e fósforo dos animais controles e ooforectomizados e/ou diabéticos por 

estreptozotocina suplementados ou não com zinco. 

 Avaliar a correlacão da glicemia com os parâmetros histomorfométricos em 

função da suplementação com zinco.  
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3.1. ANIMAIS 

Ratas Wistar foram mantidas em gaiolas metabólicas inoxidáveis individuais no 

biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN, sendo mantida temperatura e umidade constantes. Um controle de luz 

foi feito alternando-se 12 h de claro e escuro. Foram assegurados cuidados rotineiros 

com a higiene das gaiolas. Todos os procedimentos com os animais foram realizados 

de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal, Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal/Cobea (1991), com a finalidade de evitar a dor, angústia, 

sofrimento e estresse dos animais. O projeto teve o aceite do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), divisão – Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Animais – protocolo – 048/06 (ANEXO 4). 

Foram utilizados cerca de 65 ratas Wistar adultas, pesando entre 180 e 210 

gramas, divididas em 5 grupos (ANEXO 1). Os grupos consistiram em: grupo controle 

(GC); grupo ooforectomizado sem zinco suplementar (GOSZ); grupo ooforectomizado 

com zinco suplementar (GOCZ); grupo diabético e ooforectomizado sem zinco 

suplementar (GDOSZ); grupo diabético e ooforectomizado com zinco suplementar 

(GDOCZ). Os grupos com suplementação de zinco foram avaliados no período de 45 e 

90 dias após o início da suplementação, enquanto os grupos não suplementados o 

período de estudo foi de 0, 45 e 90 dias. Foi considerado dia zero o quinto dia após 

indução do diabetes. Para cada período de estudo foram utilizados cinco animais. 

 

3.2. OOFORECTOMIA 

Todos os animais foram mantidos em gaiolas individuais, recebendo água e 

alimento ad libitum, e tiveram acesso a apenas água no pré-operatório por um período 

de 12 horas. Os animais foram anestesiados com cetamina na dose de 50 mg/Kg de 

peso por via intramuscular e tiopental sódico na dose de 20 mg/Kg de peso, via 

intraperitoneal. Após depilação da parede abdominal, a anti-sepsia do campo 
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operatório foi feita com solução de povidona 10%, com 1% de iodo livre. Todos os 

animais foram submetidos a laparotomia mediana de 3 cm, com acesso à cavidade 

abdominal. Os ovários foram identificados e a ligadura proximal e distal de seus 

pedículos foi realizada com fio de algodão 4-0, procedendo-se a ressecção dos 

mesmos. A parede abdominal foi fechada em dois planos de sutura, utilizando-se fio de 

nylon monofilamentar 4-0 (ANEXO 1). Este procedimento foi realizado pelo Núcleo de 

Cirurgia Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, com o 

apoio de Prof. Dr. Aldo da Cunha Medeiros. 

 

3.3. INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS 

Após jejum alimentar, água ad libitum, de 12 horas, ratas Wistar, de 

aproximadamente 180-210g, receberam via intraperitoneal (i.p.) estreptozotocina 

(Sigma) dissolvida em tampão citrato de sódio 0,01 M, pH 4,5, na proporção de 45 

mg/Kg de peso corporal (ANEXO 1). 

O quinto dia após a indução foi considerado o dia zero, sendo esse período 

necessário para a instalação do diabetes experimental crônico. Foram considerados 

diabéticos, os animais que apresentaram concentrações de glicose igual ou superior a 

250 mg/dL, associado a poliúria, polifagia, polidpsia e perda de peso corpóreo. 

 

3.4. DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR E PESO CORPÓREO 

A glicemia dos animais foi determinada utilizando-se um monitor Advantage-

Boerhinger Mannheim (ROCHE, USA), a partir de uma gota de sangue obtida de um 

corte superficial da extremidade da cauda do animal. Esta glicemia foi determinada no 

dia zero. Foram incluídos no estudo apenas os animais que após receberem injeção de 

estreptozotocina alcançaram glicemias iguais ou superiores à 250 mg/dL. Para os 

animais controles e ooforectomizados as glicemias foram determinadas no início do 

período. 
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O acompanhamento do peso corpóreo dos animais foi realizado no dia zero e 

posteriormente a cada intervalo de 15 dias, de acordo com o período em estudo. 

 

3.5. DESMINERALIZAÇÃO DO MATERIAL 

Todo o material utilizado nos experimentos como para preparação de soluções, 

para a coleta e estocagem das amostras, para a realização das análises de zinco e os 

bebedouros dos animais, foram submetidos a desmineralização em solução de ácido 

nítrico a 20% por 10 a 12 horas para evitar qualquer contaminação com traços de 

metais.  

 

3.6. SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO 

As ratas receberam a ração comercial para roedores da PURINA e água 

deionizada ad libitum. Os animais dos grupos suplementados, além da ração comercial, 

receberam zinco na água, com uma estimativa de ingestão de cerca de 5,5 mg do 

elemento zinco ao dia, considerada uma dose não tóxica, a partir de uma solução de 

sulfato de zinco hepta-hidratado. (ANEXO 1). A solução de zinco foi preparada em 

diferentes concentrações para animais ooforectomizados e/ou diabéticos, 0,275 mg/mL 

e 0,055 mg/mL, respectivamente. Esta foi medida a cada 24 horas para o controle da 

ingestão diária de zinco.  Animais controles e oofrectomizados ingeriram em média 20 

mL/dia e os diabéticos ooforectomizados consumiram em média 100mL/dia.  
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3.7. SACRIFÍCIO DOS ANIMAIS E COLETA DAS AMOSTRAS 

BIOLÓGICAS 

Foram sacrificados 5 animais por grupo de estudo mediante deslocamento 

cervical referente ao período zero (5 dias após a indução do diabetes) e 45 e 90 dias 

após o dia zero. Foram coletados cerca de 6 mL de sangue por punção cardíaca para 

obtenção do soro. A laparotomia foi realizada para retirada das tíbias (ANEXO 2). 

 

3.8. ANÁLISE HISTOLÓGICA E HISTOMORFOMÉTRICA DA TÍBIA 

A histomorfometria (ANEXO 2) foi realizada utilizando-se a tíbia direita extraída 

dos animais, que após livre de todo tecido mole aderente, foi submerso imediatamente 

em solução fixadora de formol tamponado a 10%. Em seguida, foi realizada a 

descalcificação em ácido nítrico a 7,5%, seguida de desidratação em solução de xilol. 

Finalmente, foi impregnada em parafina líquida, sendo utilizado um processador 

automático de tecidos. 

O fragmento foi então incluído no bloco de parafina e seccionado em um 

micrótomo rotativo em cortes de 4 micrômetros de espessura. As lâminas foram 

levadas à estufa de secagem durante 30 minutos para em seguida serem coradas com 

hematoxilina-eosina. 

Para a análise histomorfométrica, visando determinar a espessura média das 

trabéculas ósseas da região metafisária, bem como a distância entre as mesmas, foi 

utilizado um microscópio Nikon, Lobophot, objetiva de 10X e lente millimetrada. Foram 

selecionadas para a análise três áreas, ao acaso, em secções não adjacentes de cada 

trabécula. Os resultados foram expressos em milímetros, por meio da multiplicação do 

valor obtido pelo fator de correção 0,078 indicado para lente com tal aumento e 

diâmetro.  

A análise da percentagem de área ocupada pelo osso trabecular e medula 

óssea intratrabecular foram realizadas utilizando microfotografias retiradas da região 
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metadiafisária das tíbias dos animais com aumento de 20X. Essas microfotografias 

digitalizadas foram processadas através do programa Photostudio 2.0 SE, 

empregando-se a ferramenta Tilling 3D grid, com grade tamanho médio. A planimetria 

foi feita por superposição de pontos observada na secção. A contagem dos pontos foi 

realizada em todas as transecções incluídas no osso trabecular, excetuando-se os 

pontos das bordas da imagem. Foi utilizado o princípio Delesse, o qual estabelece que 

a fração do volume Vvi (fração de volume ocupada por i) de uma componente i 

(densidade volumétrica) em um tecido, pode ser estimada pela medida da fração de 

área AAi (fração de área da secção de i). A fração Ppi (fração de pontos testes incluídos 

em i) de pontos localizados nas transecções de i dividida por PT (número de pontos 

testes) poderá ser uma estimativa de Vvi. 

   

Vvi = AAi 

  Vvi = 

T
P

Ppi
 

 

O percentual foi encontrado usando-se a média da fração de volume de 

densidade de cada animal em cada grupo. As análises histomorfométricas das tíbias 

dos animais ooforectomizados e/ou diabéticos foram realizadas no Depto. de Patologia 

Clínica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN com a colaboração 

da Profa. Dra. Ana Maria de Oliveira Ramos. 

 

 

 

 

 

Vvi = fração de volume ocupada por i  

i = densidade volumétrica 

AAi = fração de área da secção de i 

Ppi = fração de pontos testes incluídos em i 

PT = número de pontos testes 
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3.9. PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

3.9.1. PREPARO DA URINA PARA DETERMINAÇÃO DE ZINCO E 

DOSAGENS BIOQUÍMICAS 

Foi realizada a coleta de urina de 24 horas uma semana antes do sacrifício dos 

animais utilizando-se gaiolas metabólicas (ANEXO 2). A urina foi centrifugada e parte 

foi armazenada em frasco desmineralizado e mantida em freezer a –20 °C para 

posterior determinação de zinco. Os demais analitos urinários foram realizados no 

mesmo dia da coleta. 

 

3.9.2. PREPARO DO SANGUE 

As amostras de sangue destinadas à determinação dos parâmetros bioquímicos 

foram obtidas a partir dos animais em jejum alimentar não hídrico por cerca de 10-12 

horas. Os animais foram sacrificados e submetidos a punção cardíaca para coleta de 

cerca 6 mL de sangue (ANEXO 2). 

O sangue coletado foi transferido para um tubo desmineralizado, sem 

anticoagulante e prosseguiu-se com a centrifugação utilizando-se uma centrífuga 

refrigerada (modelo 2k15, SIGMA, Germany) a 1.000 x g , durante 10 min. Parte do 

soro obtido foi imediatamente estocado a –20 ºC para posterior análise de zinco e o 

restante foi imediatamente utilizado para realizar as dosagens bioquímicas: glicose, 

magnésio, fósforo, cálcio total e ionizado, albumina e creatinina e determinação da 

atividade da fosfatase alcalina e fosfatase ácida tartarato-resistente.  
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3.9.3. PREPARO DA TÍBIA PARA DETERMINAÇÃO DE ZINCO 

Após a remoção da tíbia esquerda dos animais, esta foi imediatamente pesada e 

prosseguiu-se com a mineralização ácida por via úmida para posterior determinação de 

zinco (ANEXO 2), pelo método proposto por PEDROSA & COZZOLINO (1990) com a 

colaboração da Profa. Dra. Lúcia de Fátima Pedrosa do Departamento de Nutrição da 

UFRN. 

 

3.10. DETERMINAÇÃO DO ZINCO NA URINA, SORO E TÍBIA 

ESQUERDA  

O zinco foi determinado por espectrofotometria de absorção atômica de chama 

(Spectra AA-200, Varian, Austrália) no Laboratório de Toxicologia da UFRN, cujo 

princípio consistiu na medida da quantidade de luz que é absorvida em um certo 

comprimento de onda quando esta luz passa por uma nuvem de átomos de zinco, 

sendo a quantidade da radiação proporcional à concentração de átomos de zinco que 

estão presentes na amostra e absorvendo a radiação. 

Para a determinação do zinco no soro e urina (ANEXO 2) utilizamos o método 

proposto por KIILERICH et al. (1980) modificado por PEDROSA et al. (1999). As 

amostras foram retiradas do freezer a –20°C, descongeladas e então diluídas na 

proporção de 1:4 e 1:8, respectivamente. As eventuais amostras séricas hemolisadas 

foram desprezadas para evitar resultados imprecisos. Após a diluição das amostras 

(soro e urina), foi realizada a determinação do zinco no espectrofotômetro de absorção 

atômica de chama; os valores para o soro foram expressos em g/mL e para a urina 

em g/mL em 24 horas,  sendo esta última,  obtida a partir do volume urinário de 24 

horas.  

Para a determinação na tíbia esta foi previamente pesada (peso total). Em 

seguida, a amostra foi submetida a uma mineralização ácida inicialmente a frio, 

(temperatura ambiente, cerca de 12 horas) e depois a quente (aproximadamente 250 

°C, cerca de 8 horas). Realizou-se então a diluição do produto final de mineralização na 
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proporção de 1:200 com água mili-Q ultra pura.  Essa diluição foi armazenada em 

frascos de polipropileno previamente desmineralizados e estocados entre 2 e 6oC para 

posterior leitura do zinco; os valores foram expressos em g total. O cálculo para a 

determinação em g do tecido foi realizado segundo a fórmula abaixo: 

 

 

 

 

 

 

3.11. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM AMOSTRAS 

DE SORO E URINA 

 

3.11.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 

A determinação da concentração de glicose foi realizada utilizando-se 10 L do 

soro ou urina diluída dos animais, de acordo com o método da enzima glicose 

oxidase/peroxidase (Kit Labtest, Brasil). A urina foi diluída em proporções variáveis de 

acordo com a linearidade do teste, proposto pelo fabricante. 

Glicose+1/2 O2 + H2O                               gluconato + H202 

2H2O2 + 4-aminoantipirina + Fenol                       antilpirilquinonimina +4H2O 

A determinação da concentração de glicose foi medida 

espectrofotometricamente através da leitura da absorbância em 505nm, em um 

espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnostics, Ireland). Foi utilizado como branco da 

reação 1,0 mL da solução reagente e como padrão a mistura de 1,0 mL da solução 

reagente e 10 L de uma solução padrão de glicose a 100 mg/dL. 

A concentração de glicose em mg/dL foi obtida a partir da relação da 

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 100.  

 

TÍBIA     =     Zn em μg/mL  x  DILUIÇÃO (200)  x  PESO TOTAL DA TÍBIA 

 

glicose oxidase 

peroxidase 
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3.11.2. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA FOSFATASE ALCALINA 

TOTAL (ALP) 

A atividade da fosfatase alcalina sérica total foi determinada utilizando-se 20 L 

da amostra do soro dos animais, através do Kit da BioSystems Reagents & 

Instruments, Spain. 

A fosfatase alcalina presente na amostra catalisa, em meio alcalino, pH 10,4, a 

transferência do grupo fosfato do 4-nitrofenilfosfato para o 2-amino-2-metil-1-propanol 

(Ampol), liberando 4-nitrofenol. A atividade catalítica foi determinada a partir da 

velocidade de formação do 4-nitrofenol, sendo a absorbância inicial determinada em 

650 nm utilizando um espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnostics, Ireland). 

A reação ocorre a partir da mistura de 1,0 mL do reagente contendo 2-amino-2-

metil-1-propanol 35mol/L, acetato de magnésio 2mmol/L, pH 10,4, 4-Nitrofenilfosfato 12 

mmol/L e 20 L da amostra de soro, seguido de agitação e inserção em um porta 

cubeta termostatizado à 37 0C. Foi considerada uma unidade da enzima a quantidade 

de fosfatase alcalina que hidrolisa 1,0 mmol de 4-nitrofenilfosfato por min., a 37 0C.  

 

3.11.3. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA FOSFATASE ÁCIDA 

TARTARATO-RESISTENTE (TRAP) 

 A atividade da fosfatase ácida tartarato-resisitente foi determinada utilizando-se 

100 L do soro dos animais, através do kit BioSystems Reagents & Instruments, Spain. 

A fosfatase ácida presente na amostra catalisa, em meio ácido, a hidrólise do 

grupo fosfato do -naftil fosfato. O -naftol formado reage com um sal de diazônio 

originando um cromógeno. A atividade catalítica foi determinada a partir da velocidade 

de formação do cromógeno, sendo a absorbância determinada em 405 nm, utilizando 

espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnostics, Ireland). 

A reação ocorre a partir da mistura de 1,0 mL da solução reagente contendo 

citrato de sódio 110 mmol, 1,5-pentanodiol 220 mmol/L, tartarato de sódio 110 mol/L, 
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pH 5,2, -naftil fosfato 12,5 mmol/L, sal de diazônio 1,15 mmol/L e 100 L do soro, 

seguido de agitação e inserção em um porta cubeta termostatizado à 37 0C. Foi 

considerada uma unidade da enzima a quantidade de fosfatase ácida tartarato-

resistente que hidrolisa 1,0 mmol do -naftil fosfato por min. à 37 0C.  

 

3.11.4. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO CÁLCIO TOTAL E 

IONIZADO 

A determinação da concentração do cálcio total foi realizada em amostras de 

soro e urina dos animais, sendo necessário um volume de 20 L da amostra (Kit 

Labtest, Brasil). A urina foi diluída em proporções variáveis de acordo com a 

linearidade do teste, proposto pelo fabricante. 

O teste se baseia na reação do cálcio com a púrpura de ftaleína em meio 

alcalino, formando um complexo de cor violeta que é medido em 570 nm. A 

determinação da concentração de cálcio foi medida espectrofotometricamente através 

da leitura da absorbância em 570nm, em um espectrofotômetro RA50 (Bayer 

Diagnostics, Ireland). O branco da reação foi 1,0 mL da solução reagente e como 

padrão a mistura de 1,0 mL da solução reagente e 20 L da solução padrão de cálcio a 

10 mg/dL. A concentração de cálcio em mg/dL foi obtida a partir da relação da 

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 10. 

Para a urina, foi obtida a concentração em mg/24h, a partir da volume urinário 

de 24 horas.  

Para determinação do cálcio ionizável, foi utilizado um Eletrolyte Analyser AVL 

9180, eletrodo seletivo (ROCHE, Switzerland). O método se baseia na reação do cálcio 

presente na amostra (soro) com o arsenazo III, havendo formação de um complexo 

colorido medido por espectrofotometria através da leitura da absorbância em 650 nm. 
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3.11.5. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO FÓSFORO 

A determinação da concentração do fósforo foi realizada em amostras de soro e 

urina diluída dos animais, sendo necessário um volume de 100 L (Kit LabtesT, Brasil). 

A urina foi diluída na proporção de 1:10 utilizando água deionizada. 

O método se baseia na reação dos íons fosfato presente na amostra com o 

molibdênio em meio ácido, havendo a formação do complexo amarelo, que por ação de 

um tampão alcalino, é reduzido a azul-molibdênio, que é medido colorimetricamente 

em 650nm ou fitro vermelho (640 a 700nm), através da opção absorbância do 

equipamento RA50 (Bayer Diagnostics, Ireland).  

A concentração do fósforo em mg/dL foi obtida a partir da relação da 

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 5 . 

Para a urina, foi obtida a concentração em mg/24h, a partir do volume urinário 

de 24 horas.  

 

3.11.6. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MAGNÉSIO 

A determinação da concentração de magnésio foi realizada em amostras de 

soro dos animais, sendo necessário um volume de 10 L (Kit Labtest, Brasil).  

O método se baseia na reação dos íons magnésio presente na amostra com o 

magon sulfonado em meio alcalino, havendo a formação de um complexo colorido que 

foi medido por espectrofotometria através da leitura da absorbância em 505 nm, em um 

espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnostics, Ireland). 

O branco da reação foi 1,0 ml da solução reagente e como padrão a mistura de 

1,0 mL da solução reagente e 10 L da solução padrão de magnésio a 2 mg/dL. 

A concentração de magnésio em mg/dL foi obtida a partir da relação da 

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 2.  
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3.11.7. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CREATININA 

A determinação da concentração de creatinina foi realizada utilizando soro e 

urina diluída dos animais, sendo necessário um volume de 100 L, de acordo com o 

método do picrato alcalino (kit Labtest, Brasil). A urina foi diluída na proporção de 1:25 

utilizando água deionizada. 

O método se baseia na reação da creatinina presente na amostra com o picrato 

em meio alcalino, havendo a formação de um composto colorido que pode ser medido 

por espectrofotometria através da leitura da absorbância em 510 nm, em um 

espectrofotômetro RA 50 (Bayer Diagnostics, Ireland). O branco da reação foi 1,0 mL 

da solução reagente e como padrão a mistura de 1,0 mL da solução reagente e 100 L 

de uma solução padrão de creatinina a 4 mg/dL.  

A concentração de creatinina em mg/dL foi obtida a partir da relação da 

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 4.  

Para a urina, foi obtida a concentração em mg/24h, a partir da volume urinário 

de 24 horas.  

 

3.11.8. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ALBUMINA 

A determinação da concentração de albumina foi realizada em amostras de soro 

dos animais, sendo necessário um volume de 10 L (kit Labtest, Brasil). 

O método se baseia no desvio do pico de absortividade máxima de um corante 

complexo (verde de bromocresol) quando se liga a albumina. A cor formada será 

medida por espectrofotometria através da leitura da absorbância em 630 nm, em um 

espectrofotômetro RA 50 (Bayer Diagnostics, Ireland). O branco da reação foi 1,0 mL 

da solução reagente e como padrão a mistura de 1,0 mL da solução reagente e 10 L 

da solução padrão de albumina a 3,8 g/dL.  

A concentração de albumina em g/dL foi obtida a partir da relação da 

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 3,8. 
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3.12. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise de variância (ANOVA) foi aplicada para saber se existia diferença 

significativa entre os grupos. Em seguida, o teste de Tukey foi utiliizado para detectar 

quem apresentou diferença estatisticamente significante (p< 0,05). Estes foram 

realizados por intermédio do programa PRISM versão 3.0 (GraphPad, USA). 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DO DIABETES E DA PÓS-MENOPAUSA 

A caracterização do estado diabético foi realizada através do acompanhamento 

clínico e laboratorial. 

Durante todo o período de estudo os animais manifestaram sinais clínicos 

consistentes com o diabetes mellitus tipo 1, com alterações metabólicas características 

de poliúria, polidipsia e polifagia.  

A FIGURA 2 mostra a glicemia sérica em função dos grupos estudados para os 

períodos 0, 45 e 90 dias. Os grupos diabéticos apresentaram uma glicemia 

significativamente maior (p< 0,001) em relação aos demais grupos, estando os valores 

dos GDOSZ e GDOCZ sempre superiores a 250 mg/dL. Foi observada uma diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,01) entre os grupos diabéticos ooforectomizados 

sem e com suplementação de zinco apenas no período de 90 dias. Observa-se ainda 

uma redução significativa (p<0,001) da glicemia em função da suplementação com 

zinco entre os períodos de 45 e 90 dias dentro do grupo suplementado com zinco.  

Em concordância com a glicemia elevada para os grupos diabéticos 

ooforectomizados observou-se uma glicosúria acentuada ao longo do estudo (dados 

não mostrados). 

A FIGURA 3 mostra o peso corporal dos grupos controles, ooforectomizados e 

diabéticos ooforectomizados ao longo dos 90 dias. Observa-se que o grupo controle 

apresentou um peso corporal uniforme ao longo dos 90 dias, enquanto os 

ooforectomizados tiveram um ganho ponderal e os diabéticos ooforectomizados uma 

perda ponderal. Independentemente da suplementação com zinco, diferenças 

estatisticamente significantes foram observadas entre os ooforectomizados e diabéticos 

ooforectomizados apenas em 90 dias. 
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FIGURA 2 – Glicemia sérica em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizados, com e 

sem suplementação, durante um período de 90 dias.  a vs GC dentro do período; b vs GOSZ dentro do 

período; c vs GOCZ dentro do mesmo período; d vs GDOCZ “45”; k vs grupo não suplementado dentro 

do período. a, b, c, d, k: diferença significativa, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Peso corporal em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, com e 

sem suplementação, durante um período de 90 dias. b vs GOSZ dentro do período; c vs GOCZ dentro do 

mesmo período. b, c: diferença significativa, p<0,05. 
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4.2. ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

A análise histomorfométrica foi realizada utilizando as tíbias direitas dos animais 

dos grupos de estudo durante um período de 90 dias. Os parâmetros avaliados foram: 

distância intertrabecular, espessura óssea trabecular e volume ósseo trabecular 

(FIGURA - 6, 7 e 9). 

A FIGURA - 4 retrata a análise histomorfométrica nos períodos de 0, 45 e 90 

dias para os grupos controles (GC), grupos ooforectomizados sem zinco (GOSZ), 

grupos ooforectomizados com zinco (GOCZ), grupos diabéticos ooforectomizados sem 

zinco (GDOSZ) e grupos diabéticos ooforectomizados com zinco (GDOCZ).  

Como pode ser observado o GC não apresentou variação do volume ósseo, 

representado pelo número de pontos no interior da trabécula óssea (TO), enquanto a 

ooforectomia e o diabetes provocaram redução deste volume ao longo dos 90 dias. 

Observa-se uma redução numérica acentuada das trabéculas ósseas em 45 dias, com 

um proporcional aumento do espaço medular (EM) existente entre elas. Esta redução 

foi acompanhada pela diminuição da espessura trabecular. Esta redução tornou-se 

ainda mais acentuada em 90 dias, caracterizando uma perda progressiva em função do 

tempo de exposição à esta condição. 

No entanto, a suplementação com zinco em ambos os modelos (diabético e 

diabético pós-menopausa) promoveu um aumento do volume ósseo, embora para os 

grupos diabéticos tenha sido observado uma menor recuperação do volume ósseo 

quando comparada aos grupos ooforectomizados. 
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RESERVADA PARA FOTOS DA HISTOMORFOMETRIA  

FIGURA 4 - Análise histomorfométrica das secções ósseas e do volume ósseo trabecular (%) da tíbia 

direita do grupo controle (GC), grupo ooforectomizado sem zinco (GOSZ), grupo ooforectomizado com 

zinco (GOCZ), grupo diabético ooforectomizado sem zinco (GDOSZ) e grupo diabético ooforectomizado 

com zinco (GDOCZ) nos períodos 0, 45 e 90 dias. Coloração HE. Amplificação 20X. 
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FIGURA 4 - Análise histomorfométrica das secções ósseas e do volume ósseo trabecular (%) da tíbia direita do grupo controle (GC), grupo 

ooforectomizado sem zinco (GOSZ), grupo ooforectomizado com zinco (GOCZ), grupo diabético ooforectomizado sem zinco (GDOSZ) e grupo 

diabético ooforectomizado com zinco (GDOCZ) nos períodos 0, 45 e 90 dias. Coloração HE. Amplificação 20X. TO = trabécula óssea; EM = 

espaço medular. 
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4.2.1. DISTÂNCIA INTERTRABECULAR E ESPESSURA ÓSSEA TRABECULAR 

  

Como pode ser observado nas FIGURAS 5 e 7, a distância intertrabecular e a 

espessura trabecular em milímetro (mm) da região metadiafisária, apresentaram 

alterações significativas havendo um aumento da distância e uma diminuição da 

espessura entre os grupos ooforectomizados diabéticos não suplementados e os seus 

respectivos controles em 45 e 90 dias. Já dentro do grupo ooforectomizado diabético 

não suplementado uma redução significativa da espessura e aumento da distância 

foram observadas entre os períodos 0 e 45 e períodos 0 e 90 dias.  

A suplementação com zinco para os grupos ooforectomizados diabéticos 

promoveu um aumento significativo da espessura e uma diminuição significativa da 

distância intertrabecular, para valores próximos aos dos grupos controles quando 

comparados aos não suplementados em 45 e 90 dias. 

Aumentos significativos da distância intertrabecular foram observados também 

entre os grupos controles para o período 0 e 90 dias e 45 e 90 dias, sugerindo perda 

óssea em função da idade. 

A correlação de Pearson para a distância trabecular (DT) mostrou-se positiva 

para o grupo não suplementado (r = 0,5493, p = 0,0005) e negativa para o grupo 

suplementado (r = -0,2142, p = 0,4091). Para a espessura trabecular (ET) embora a 

correlação tenha se mantido negativa tanto para o grupo não suplementado como para 

o suplementado, verifica-se uma correlação menor e menos significativa para o grupo 

suplementado (r = -0,5032, p = 0,0395) quando comparada com o grupo não 

suplementado (r = -0,6315, p< 0,0001). (FIGURAS 6 e 8) 
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FIGURA 5 – Distância Intertrabecular Óssea em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas 

ooforectomizadas, com e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do 

período; h vs GDOSZ “0”; i vs GC “0”; j vs GC “45”; k vs grupo não suplementado dentro do período.  a, 

h, i, j, k: diferença significativa, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Correlação de Pearson entre glicemia e distância intertrabecular óssea da região 

metadiafisária da tíbia direita. 
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FIGURA 7 - Espessura Óssea Trabecular em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas 

ooforectomizadas, com e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do 

período; h vs GDOSZ “0”; k vs grupo não suplementado dentro do período. a, h, k: diferença significativa, 

p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Correlação de Pearson entre glicemia e espessura óssea trabecular da região metadiafisária 

da tíbia direita. 
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4.2.2. VOLUME ÓSSEO TRABECULAR 

Como pode ser observado na FIGURA 9, o volume ósseo mostrou-se 

praticamente inalterado para os grupos controles (GC) ao longo dos 90 dias, enquanto 

que os grupos ooforectomizados (GOSZ) e ooforectomizados diabéticos (GDOSZ) não 

suplementados apresentaram uma redução significativa em relação aos seus 

respectivos controles em 45 e 90 dias. Podemos observar ainda uma redução 

significativa deste parâmetro para o GOSZ e o GDOSZ entre o início e o final do 

estudo.  

Já em relação aos grupos suplementados, os ooforectomizados apresentaram 

um aumento significativo do volume ósseo em 45 e 90 dias em relação aos não 

suplementados. Para os grupos diabéticos ooforectomizados houve uma manutenção 

do volume ósseo que tornou-se significativo em relação ao não suplementado em 90 

dias.  

A suplementação nos grupos ooforectomizados promoveu um aumento do 

volume ósseo em 45 e 90 para valores próximos aos seus respectivos controles, de 

modo que já não se evidenciaram diferenças significativas em relação aos grupos 

controles, enquanto que para os grupos ooforectomizados diabéticos, embora tenha se 

verificado este aumento ainda se observa diferença entre este e o controle.  

A correlação de Pearson mostrou-se negativa entre a glicemia e o volume 

trabecular ósseo (VO) (FIGURA 10) durante um período de 90 dias tanto para o grupo 

suplementado como para o não suplementado. Verifica-se que essa correlação foi 

menor e menos significativa em função da suplementação (r = -0,4880; p = 0,0399) 

quando comparada com o grupo não suplementado (r = -0,4005, p = 0,0064). 
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FIGURA 9 - Volume Ósseo Trabecular em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas 

ooforectomizadas, com e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do 

período; e vs GOSZ “0”; h vs GDOSZ “0”; k vs grupo não suplementado dentro do período. a, e, h, k: 

diferença significativa, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Correlação de Pearson entre glicemia e volume ósseo trabecular da região metadiafisária 

da tíbia direita. 
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4.3. ZINCO EM FLUIDOS E TECIDOS 

 

4.3.1. ZINCO URINÁRIO E SÉRICO 

Em relação ao zinco urinário, como mostra a FIGURA 11A, ao compararmos os 

grupos controles, ooforectomizados e diabéticos ooforectomizados dentro do mesmo 

período de estudo, os diabéticos tiveram um aumento significativo (p< 0,001) em 

relação aos respectivos controles. O grupo ooforectomizado diabético não 

suplementado apresentou um aumento progressivo na excreção de zinco, sendo 

significativo entre o período zero e 45 dias e zero e 90 dias. Para o grupo 

ooforectomizado diabético suplementado a excreção foi semelhante em 45 e 90 dias. 

A correlação de Pearson mostrou-se positiva entre a glicemia e o zinco urinário 

(FIGURA 11B), indicando que a hiperglicemia está associada ao aumento na excreção 

do zinco urinário, o que caracteriza a hiperzincuria diabética. 

Os resultados do zinco sérico (dados não mostrados) mantiveram-se estáveis 

entre os grupos de estudo, suplementados ou não, nos períodos de 45 e 90 dias. 

Entretanto, no período 0 (zero) foi observada uma redução significativa (p<0,001) entre 

os grupos controle e ooforectomizado, e entre controle e diabético ooforectomizado os 

quais apresentaram uma diminuição da concentração de zinco sérico. Porém ao longo 

do estudo as concentrações retornaram ao normal.  

 

4.3.2. ZINCO NA TÍBIA 

A FIGURA 12 mostra os valores de zinco na tíbia. Observa-se que não houve 

diferenças entre os grupos estudados em todos os períodos. Entretanto, observa-se 

que o GDOSZ mostrou uma diminuição no conteúdo de zinco entre os períodos 

estudados o qual foi recuperado após a suplementação com zinco. 
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FIGURA 11 – A: Zinco urinário em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, 

com e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do período; b vs GOSZ 

dentro do período; c vs GOCZ dentro do mesmo período; h vs GDOSZ “0”. B: Correlação de Pearson 

entre glicemia e zinco urinário. a, b, c, e: diferença significativa, p<0,05.  – SUPLEMENTADOS (r = 

0,7021, p = 0,0008);  – TODOS (r = 0,7359, p < 0,0001);     –  NÃO SUPLEMENTADOS (r = 0,7954; p < 

0,0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Zinco na tíbia em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, com e 

sem suplementação, durante um período de 90 dias. 
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4.4. FOSFATASE ALCALINA SÉRICA TOTAL E FOSFATASE ÁCIDA 

TARTARATO- RESISTENTE 

Como podemos observar na FIGURA 13, a atividade sérica da fosfatase 

alcalina, um importante marcador do processo de formação óssea, nos animais 

diabéticos ooforectomizados, com e sem suplementação de zinco, apresentou-se 

significativamente elevada nos períodos de 45 e 90 dias quando comparados aos 

grupos controles e ooforectomizados suplementados ou não.  

Estes resultados revelam que mesmo com a suplementação de zinco por um 

período de 90 dias foi evidenciado o aumento significativo da enzima circulante para os 

grupos diabéticos. Entretanto, o aumento em 90 dias mostrou-se significativamente 

inferior ao observado em 45 dias, independentemente da presença do zinco. A 

correlação positiva da atividade desta enzima com a glicemia pode ser evidenciada 

através da correlação de Pearson durante um período de 90 dias (FIGURA 14). 

Para a fosfatase ácida tartarto-resistente não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos estudados (dados não mostrados). 
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FIGURA 13 – Atividade da fosfatase alcalina sérica total em ratas controles, ooforectomizadas e 

diabéticas ooforectomizadas, com e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro 

do período; b vs GOSZ dentro do período; c vs GOCZ dentro do mesmo período; d vs GDOCZ “45”; g vs 

GDOSZ “45”; h vs GDOSZ “0”. a, b, c, d, g, h: diferença significativa, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 – Correlação de Pearson entre a glicemia e a atividade da fosfatase alcalina sérica durante 

um período de 90 dias. 
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4.5. CÁLCIO TOTAL, IONIZADO E URINÁRIO 

O cálcio total (dados não mostrados) reduziu significativamente (p< 0,05) no 

GDOSZ em 45 e 90 dias em relação ao período zero.  No período de 45 dias houve um 

aumento significativo (p<0,01) entre o grupo diabético suplementado e grupo controle.  

Para os grupos apenas ooforectomizados a concentração de cálcio se manteve 

dentro dos valores normais ao longo dos 90 dias quando comparados aos controles. 

A FIGURA 15, referente ao cálcio ionizado, mostra uma redução significativa (p 

< 0,001) dos grupos diabéticos, suplementados ou não, em relação ao controle no 

período de 90 dias, sugerindo que esta redução ocorreu em função do diabetes e não 

pela ooforectomia, já que os grupos ooforectomizados não apresentaram reduções em 

relação ao controle. Os grupos diabéticos que receberam suplementação mantiveram 

as concentrações de cálcio ao longo dos 90 dias. Houve também redução significativa 

do GDOSZ entre os períodos 0 e 90 dias, assim como entre 45 e 90 dias. 

A FIGURA 16 mostra uma calciúria significativa para os grupos diabéticos 

ooforectomizados em relação aos grupos controles e ooforectomizados. 
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FIGURA 15 – Cálcio ionizado sérico em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas 

ooforectomizadas, com e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do 

período; b vs GOSZ dentro do período; g vs GDOSZ “45”; h vs GDOSZ “0”; k vs grupo não suplementado 

dentro do período. a, b, g, h, k: diferença significativa, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 – Cálcio urinário em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, com e 

sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do período; b vs GOSZ dentro do 

período; c vs GOCZ dentro do mesmo período; a, b, c: diferença significativa, p<0,05. 
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4.6. FÓSFORO SÉRICO, URINÁRIO E MAGNÉSIO 

FIGURA 17 mostra que para o fósforo sérico não houve diferença para a maioria 

dos grupos estudados, com exceção para os GDOCZ em 45 e 90 dias que apresentou 

um aumento significativo em relação aos seus respectivos grupos controles e 

ooforectomizados com zinco. Para o período de 90 dias houve um aumento 

significativo do fósforo sérico entre o grupo diabético suplementado e não 

suplementado (p< 0,001). Além disso, observa-se um aumento significativo entre os 

períodos de 45 e 90 dias para o GDOCZ. 

A FIGURA 18 mostra o fósforo urinário no período 0, 45 e 90 dias sendo 

observado um aumento significativo da excreção de fósforo para grupos diabéticos em 

relação aos seus respectivos controles e ooforectomizados.  

Embora as diferenças não tenham sido significativas entre suplementados e não 

suplementados observa-se que as alterações de fósforo sérico e urinário para os 

grupos diabéticos não suplementados foram mantidas em 45 e 90 dias. Já o GDOCZ 

apresentou concentrações mais elevadas e significativas do fósforo sérico que 

acompanhou a diminuição na excreção urinária em 45 e 90 dias.   

 

4.7. CREATININA SÉRICA E URINÁRIA 

A FIGURA 19 mostra a creatinina sérica no período 0, 45 e 90 dias, não sendo 

observada diferença entre os grupos estudados.  

A FIGURA 20 retrata a creatinina na urina em 90 dias mostrando um aumento 

significativo da excreção urinária para os grupos diabéticos em relação aos grupos 

controles e ooforectomizados, embora não tenha variado em função da suplementação 

com zinco. 
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FIGURA 17 – Fósforo sérico em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, com e 

sem suplementação, respectivamente, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do período; c vs 

GOCZ dentro do mesmo período; d vs GDOCZ “45”; k vs grupo não suplementado dentro do período. a, 

c, d, k: diferença significativa, p<0,05. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 – Fósforo urinário em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, com 

e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do período; b vs GOSZ dentro do 

período; c vs GOCZ dentro do mesmo período. a, b, c: diferença significativa, p<0,05. 
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FIGURA 19 – Creatinina sérica em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, com 

e sem suplementação, durante um período de 90 dias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Creatinina Urinária em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, 

com e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do período; b vs GOSZ 

dentro do período; c vs GOCZ dentro do mesmo período. a, b, c: diferença significativa, p<0,05. 
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4.8. ALBUMINA SÉRICA 

A FIGURA 21 mostra as concentrações de albumina sérica e revela uma 

diminuição significativa (p<0,001) dos grupos diabéticos em relação aos controles em 

45 e 90 dias. Observa-se uma diminuição significativa (p<0,01) entre o grupo 

ooforectomizado suplementado e o grupo controle em 90 dias. 
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FIGURA 21 – Albumina sérica em ratas controles, ooforectomizadas e diabéticas ooforectomizadas, com 

e sem suplementação, durante um período de 90 dias. a vs GC dentro do período; a: diferença 

significativa, p<0,05 
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5. DISCUSSÃO 
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Embora vários estudos tenham mostrado que o diabetes mellitus promove um 

desequilíbrio do mecanismo de formação e reabsorção óssea resultando na osteopenia 

ou na osteoporose, a verdadeira causa da indução destes distúrbios ainda não é 

conhecida (FUKUHARU et al., 2000; KEMINK et al., 2000; DUARTE et al., 2005, 

THRAILKILL et al., 2005 a, THRAILKILL et al., 2005b). 

Da mesma forma, a deficiência de estrógeno provoca efeitos que resultam na 

rápida perda óssea, comprovado em diversos modelos animais e em mulheres pós-

menopausa. Este hormônio tem potentes efeitos sobre as células da linhagem 

osteoblástica e osteoclástica, estimulando a proliferação e diferenciação dos 

osteoblastos, deposição na matriz extracelular e mineralização. Por outro lado, a 

maturação e a função osteoclástica são prejudicadas e a apoptose dos osteoclastos é 

promovida. (FUKUHARU et al., 2000; LI et al., 2004; PYTLIK, et al., 2004; JANSSENS 

et al., 2005; DING et al., 2006; IWAMOTO et al., 2006). 

Há uma estimativa de que 50% das mulheres têm probabilidade de sofrerem 

fraturas espontâneas em função da osteoporose, trazendo como conseqüência a 

diminuição da qualidade de vida, incapacidade para trabalhar, perda da produtividade e 

aumento dos custos dos cuidados médicos, devido a maior necessidade, constituindo, 

portanto, um problema de saúde pública mundial. Sendo assim, é de grande interesse 

identificar agentes anabólicos que aumentem o pico de massa óssea e/ou previna a 

perda de massa óssea e que não tenham efeitos colaterais significativos como câncer 

do endométrio, de mama, de ovário, e trombose venosa que são observados no 

tratamento de reposição de estrógeno. 

A deficiência de estrógeno pode ser conseguida em modelo experimental de 

ratas sexualmente maduras como resultado da ooforectomia bilateral. A caracterização 

desses modelos experimentais pode ser observada pelo ganho ponderal na deficiência 

de estrógeno (FUKUHARU et al., 2000; PYTLIK, et al., 2004).  

CHU et al. (1999) e VASCONCELLOS et al. (2004) ao estudar ratas submetidas 

a ooforectomia relataram um aumento significativo de peso quando comparado ao 

grupo controle. Os autores justificaram que o ganho ponderal pode estar relacionado 

com a privação dos hormônios ovarianos, uma vez que esta causará um menor 
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consumo de energia, aumentando o peso. Por sua vez, o estrogênio é capaz de manter 

a distribuição de gordura corporal no período pós-puberal. A deficiência desse 

hormônio eleva o depósito adiposo visceral com aumento da relação cintura-quadril, 

reconhecida como características andróides. Além disso, o estrogênio reduz a 

concentração sérica de leptina, envolvida com a adipogênese, e diminui os receptores 

cerebrais para a leptina promovendo redução ponderal. A influência dos hormônios 

androgênicos da supra-renal também contribui para o ganho ponderal. 

Já a condição diabética é caracterizada pela perda ponderal, além das 

alterações metabólicas características de hiperglicemia, poliúria, polidipsia e polifagia 

(DUARTE et al., 2005; DING et al., 2006; MARGARETH, 2006). A perda de peso é 

inicialmente devida à perda da água, do glicogênio e dos estoques de triglicérides; 

posteriormente tem-se a redução na massa muscular, atribuída ao desequilíbrio 

muscular catabólico (a gliconeogênese), induzido pelos baixos valores da insulina, 

conduzindo à transformação dos aminoácidos em corpos cetônicos (KITABCHI et al., 

2001). 

A poliúria é gerada pelo estado hiperglicêmico, o qual induz a diurese osmótica 

causando perda acentuada da água e eletrólitos. A perda renal da água associada com 

a hiperosmolaridade ativa os osmorreceptores do centro da sede no sistema nervoso 

central, causando a polidipsia. A polifagia resulta do catabolismo das proteínas e dos 

lipídeos, em conseqüência do comprometimento da insulina. Apesar do aumento do 

apetite, os efeitos catabólicos prevalecem, tendo por resultado a perda de peso e a 

fraqueza muscular (KITABCHI et al., 2001). 

 No presente estudo, os animais ooforectomizados apresentaram um ganho 

ponderal característico da privação de hormônios ovarianos. Já os animais 

ooforectomizados diabéticos manifestaram sinais clínicos consistentes com o diabetes 

mellitus tipo 1 (hiperglicemia, perda ponderal, poliúria, polidipsia e polifagia), mostrando 

a prevalência da condição diabética sobre a deficiência de estrógeno. Em relação a 

suplementação com zinco não foram observadas alterações, sugerindo que o zinco não 

interferiu na massa corpórea durante o período de 90 dias. 
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Um fato interessante observado foi a redução da glicemia do grupo diabético 

frente a suplementação com zinco em 90 dias. Embora a glicemia tenha sido mantida 

acima de 250 mg/dL,  esta redução sugere uma possível ação do zinco no controle 

glicêmico a longo prazo. Portanto, estudos com diferentes concentrações de zinco e 

por períodos mais prolongados seriam de fundamental importância para uma avaliação 

mais consistente desta ação. 

Os modelos de osteopenia são utilizados por muitos pesquisadores para avaliar 

mudanças no metabolismo ósseo (VERHAEGHE et al., 1997; HERRERO et al., 1998; 

FUKUHARU et al., 2000; ALANA, 2003; PYTLIK, et al., 2004; DING et al., 2006; 

DUARTE et al., 2005; MARGARETH, 2006). 

Considerando-se que o zinco é um mineral essencial para o crescimento em 

humanos e animais apresentando um efeito estimulatório na formação óssea e um  

efeito inibitório na reabsorção óssea, este representa uma alternativa adjuvante na 

prevenção e tratamento da osteoporose, favorecendo o ganho de massa óssea 

(YAMAGUCHI, 1998; YAMAGUCHI & GAO, 1998; BALTACI et al., 2004; ITO et al., 

2005; WANG et al., 2007). 

CARMO E SÁ et al. (2005) avaliaram a biodisponibilidade de fontes orgâncias 

(zinco complexado a aminoácidos) e inorgânicas (sulfato e óxido) de zinco a partir de 

dois modelos de dieta sendo uma preparada em laboratório (purificada) e outra 

comercial. Os autores observaram a retenção de zinco em vários órgãos e tecidos 

entre eles osso, fígado, pele e olhos. Particularmente no osso, para a dieta purificada, 

as diversas fontes de zinco apresentaram uma retenção similar ao que é encontrado 

com uma fonte de zinco suplementar padrão; enquanto, que para a dieta comercial 

apenas o sulfato de zinco e o óxido de zinco apresentaram este mesmo 

comportamento. Para a suplementação com o zinco orgânico, a concentração de zinco 

ósseo foi inferior ao verificado para dietas comerciais suplementadas com zinco padrão 

ou com sulfato de zinco. Estudos semelhantes realizados em ratos por ROTH & 

KIRCHGESSNER (apud CARMO E SÁ et al., 2005) concluíram que a concentração de 

zinco em tecidos animais não é influenciada pela fonte de zinco utilizada mas pela 

quantidade de zinco suplementada. 
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No presente estudo a suplementação de zinco foi realizada de forma oral sendo 

utilizado sulfato de zinco hepta-hidratado com uma dose diária de 5,5 mg de zinco 

iônico. Evidenciou-se uma ação anabólica do zinco sobre osso por meio das análises 

histomorfométricas que constitui um dos métodos para avaliar alterações ósseas em 

tecido ósseo cortical e trabecular. A concentração de zinco via suplementação oral teve 

por base dados da literatura, como BRZÓSKA et al. (2001) e YAMAGUCHI & KISHI 

(1994).  

YNSA et al. (2006) em um estudo realizado para determinar elementos químicos 

no tecido ósseo de ratas ooforectomizadas sugeriram haver uma diferente atividade 

osteoblástica em diferentes locais do osso (epífise, metáfise e diáfise) a qual depende 

do tipo de tecido, trabecular ou cortical, sendo evidenciando uma maior atividade no 

osso trabecular.  Neste estudo os animais ooforectomizados utilizados mostraram que 

os conteúdos de fósforo, cálcio, enxofre, potássio e zinco ósseo puderam predizer a 

variabilidade óssea após este processo cirúrgico.  YNSA et al. (2006) afirmam que a 

depleção do conteúdo de zinco e ferro ósseo das ratas ooforectomizadas, embora nem 

sempre significantes, indicam uma diminuição da massa óssea, já que eles participam 

como constituintes da matriz óssea e/ou promotores da formação óssea. Em adição, 

estudos in vitro usando células de ratos e humanas mostraram que o zinco foi 

incorporado pelos osteoblastos, e estimulou a formação óssea e o seu metabolismo, 

aumentando a atividade de enzimas comprometidas com a diferenciação osteogênica 

(YNSA et al., 2006 apud IKEUCHI, 2003). 

PYTLIK et al. (2005) evidenciaram através de análise histomorfométrica do osso 

trabecular da região epifisária e metafisária do fêmur de ratas ooforectomizadas uma 

diminuição estatisticamente significante de cerca de 30,37% e 22,14%, 

respectivamente, quando comparado ao grupo controle. Além disso, a intensificação da 

perda óssea foi confirmada pela redução do conteúdo mineral da massa óssea da tíbia, 

fêmur e vértebra, 9,1%, 6,98% e 13,89%, respectivamente, quando comparados aos 

grupos controles. 

No presente estudo a análise histomorfométrica foi realizada na região 

metadiafisária do osso trabecular, sendo avaliados três parâmetros: distância 
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intertrabecular, espessura trabecular e volume trabecular ósseo. Mediante a análise 

dos dados, a deficiência de estrógeno em função da ooforectomia causou perda óssea. 

A intensificação da perda óssea foi confirmada pela redução significativa do volume 

ósseo entre os grupos ooforectomizados não suplementados e o grupo controle ao 

longo do estudo estando, portanto, de acordo com PYTLIK et al. (2005).  

Os resultados obtidos no presente estudo concordam com IWAMOTO et al. 

(2006) que estudaram alterações ósseas em modelos ooforectomizados de curto (2 

semanas após ooforectomia) e longo período (6 semanas após ooforectomia), onde 

nesta última situação a razão volume ósseo e volume trabecular foi significantemente 

diminuída na região metafisária da tíbia em relação ao grupo controle, assim como 

redução da área cortical total.   

BOYD et al. (2006) utilizando a técnica de tomografia micro-computadorizada 

avaliaram in vivo a ação da deficiência de estrógeno sobre as mudanças na arquitetura 

óssea em função do tempo (seis meses) e observaram que a diminuição na razão do 

volume ósseo da tíbia de ratas Wistar adultas (média 260 gramas) foi mais intensa nos 

três primeiros meses após a ooforectomia. As mudanças também foram verificadas no 

grupo controle, porém menores do que as obtidas para o grupo ooforectomizado. A 

diminuição da razão do volume ósseo para o grupo ooforectomizado após dois meses 

da cirurgia foi de 57% quando comparado aos valores basais. Além disso, foi 

evidenciada uma redução significativa da espessura trabecular ao longo do estudo e 

aumento da distância trabecular após dois meses. Embora no presente estudo não 

tenha sido evidenciado diferenças significativas entre os grupos ooforectomizados em 

90 dias para estes parâmetros, o volume ósseo trabecular mostrou-se 

significativamente reduzido em 90 dias para o grupo ooforectomizado. Esta parcial 

discordância poderá estar relacionada à sensibilidade da técnica utilizada (tomografia 

micro-computadorizada) a qual foi ainda realizada in vivo.   

Estes resultados, portanto reforçam os achados de que a deficiência de 

estrógeno provoca um desequilíbrio no processo de remodelação óssea que corrobora 

para o desenvolvimento da osteopenia e osteoporose na pós-menopausa. Deve ser 

considerado que a perda de massa óssea ocorrida em função da deficiência de 
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estrógeno provavelmente envolva uma hiperexpressão de RANKL e a baixa expressão 

de OPG, favorecendo a ligação RANK/RANKL, induzindo a diferenciação dos 

osteoclastos, e consequentemente estimulando a reabsorção óssea. (TSANGARI et al., 

2004; UELAND, 2004). 

Porém, não somente a deficiência de estrógeno provoca este desequilíbrio no 

turnover ósseo, mas também o diabetes mellitus, como demonstrado previamente por 

diversos autores (FUKUHARU et al., 2000; ALANNA, 2003, YAMAGUCHI & 

UCHIYAMA, 2003; DUARTE et al.,2005; THRAILKILL, 2005a; THRAILKILL, 2005b; 

MARGARETH, 2006).  

Os resultados no presente trabalho confirmam que o diabetes mellitus promove 

alterações na integridade óssea. A correlação positiva entre a glicemia sérica e a 

distância intertrabecular e o volume ósseo, e a correlação negativa entre a glicemia 

sérica e a espessura trabecular, indicam uma perda óssea proporcional ao período de 

exposição ao estado hiperglicêmico crônico, quando comparados aos controles. Por 

outro lado, a distância intertrabecular para os grupos controles apresentaram um 

aumento em 90 dias, sugerindo perda óssea em função da idade. Estes resultados 

estão de acordo com resultados previamente obtidos em nosso laboratório que 

utilizaram modelos diabéticos (ALANNA, 2003; DUARTE et al., 2005; MARGARETH, 

2006). 

Assim, evidenciou-se que o modelo diabético pós-menopausa apresentou perda 

óssea significativa demonstrada pelo aumento da distância intertrabecular e diminuição 

da espessura trabecular e volume ósseo, quando comparado ao controle.  Sugere-se 

um desequilíbrio no metabolismo mineral e ósseo, resultante de um aumento na 

reabsorção e uma progressiva redução da formação óssea. 

O presente estudo estabelece ainda a avaliação do possível efeito aditivo da 

deficiência de estrógeno e de insulina no metabolismo ósseo. Os resultados revelaram 

a ausência do efeito aditivo embora tenha sido evidenciado uma maior resistência na 

recuperação óssea no grupo dos diabéticos. 

FUKUHARU et al. (2000) estudaram o efeito da deficiência de estrógeno e do 

diabetes na densidade mineral óssea (DMO) em ratos controle (C), ooforectomizado 
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(O), diabético experimental por estreptozotocina (S) e diabético ooforectomizado (SO). 

Neste estudo verificou-se uma diminuição na DMO e no conteúdo mineral ósseo (CMO) 

no grupo ooforectomizado em relação ao controle, assim como para o diabético 

ooforectomizado quando comparado ao diabético. No entanto, as diferenças obtidas 

entre o grupo S e SO foram similares às diferenças entre C e O. Diante destes 

resultados e outros por eles realizados eles sugeriram que o efeito combinado da 

deficiência de estrógeno e diabetes não é sinérgico ou antagônico e sim aditivo. 

No presente estudo o grupo diabético ooforectomizado não suplementado com 

zinco apresentou perda óssea sem efeito sinérgico com o diabetes já que o aumento 

da distância trabecular para o grupo diabético não foi significativo em relação ao 

ooforectomizado, assim como a redução da espessura trabecular e do volume ósseo. 

Como alternativa terapêutica não hormonal e sem maior prejuízo a saúde foi 

avaliado o efeito anabólico do zinco sobre o osso na condição pós-menopausa e 

diabética.  

Observou-se, mediante os resultados obtidos frente à suplementação oral com 

zinco que este promoveu um efeito protetor sobre o desenvolvimento das alterações no 

tecido ósseo tanto no modelo pós-menopausa como no modelo pós-menopausa e 

diabético. Estas diferenças estatisticamente significativas no osso trabecular entre os 

grupos suplementados e não-suplementados sugerem que o zinco provavelmente 

inibiu o processo de reabsorção óssea ou intensificou o processo de formação, 

minimizando o quadro das alterações ósseas que havia sido induzido pela deficiência 

de estrógeno e insulina. 

Estes resultados estão de acordo com YAMAGUCHI & UCHIYAMA (2003) que 

avaliaram o efeito da suplementação com zinco em ratos Wistar machos diabéticos 

induzidos por STZ. Os autores observaram que a perda óssea observada em função da 

condição diabética foi recuperada pela administração oral de acexamato de zinco com 

doses de 2,5; 5,0 e 10 mg/100g de peso corpóreo. Além disso, o tecido da metáfise e 

da diáfise do fêmur de ratos diabéticos induzidos por STZ foram cultivados em um meio 

contendo o acexamato de zinco observando-se um aumento significativo do conteúdo 

de cálcio ósseo e da atividade da fosfatase alcalina óssea, indicando que o zinco tem 
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um efeito estimulatório direto na calcificação óssea do tecido femural (YAMAGUCHI & 

UCHIYAMA, 2003) 

Embora tenha sido observado um efeito benéfico da suplementação com zinco 

para ambos os modelos (pós-menopausa e diabético pós-menopausa), alterações no 

turnover ósseo em função do diabetes predomina sobre o efeito protetor do zinco já 

que o ganho de massa óssea no grupo diabético suplementado foi menor quando 

comparados aos ooforectomizados suplementados os quais tiveram um ganho que se 

aproximou dos controles. Podemos destacar ainda, no que diz respeito ao menor 

aumento de volume ósseo no grupo diabético suplementado em relação ao apenas 

ooforectomizado, que estes animais não foram tratados com insulina, a qual, 

provavelmente poderia somar à ação do zinco e ter uma resposta melhor do que o 

constatado em nosso estudo.  

Além das análises histomorfométricas a determinação do zinco em tecido ósseo 

e fluidos (soro e urina) foram realizados como exames complementares para avaliar o 

efeito do zinco numa condição pós-menopausada e diabética.  

Em relação ao zinco urinário observou-se uma excreção aumentada de zinco 

somente no grupo diabético ooforectomizado refletindo que a condição diabética é a 

principal responsável por esta alteração. Este parâmetro foi confirmado pela correlação 

de Pearson entre o zinco urinário e a glicemia a qual foi positiva tanto para grupos 

suplementados (p=0,0008) como para grupos não suplementados (p< 0,0001), 

indicando que a suplementação com zinco não interferiu na hiperzincúria. 

Existem evidências em estudos humanos e animais que a hiperglicemia é a 

maior responsável pela excreção urinária de zinco, e tem sido demonstrado que o 

controle com insulina leva a uma diminuição na perda de zinco urinário (LAU & FAILA, 

1984; LEVINE et al., 1998; SENA et al., 2003). É importante salientar que os animais 

diabéticos do nosso estudo não foram tratados com insulina, o que pode ter 

influenciado no aumento da excreção nos grupos ooforectomizados diabéticos.  
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Os mecanismos que têm sido atribuídos que estão relacionados com a 

hiperzincúria diabética são a proteinúria, a afinidade do zinco por complexos de 

aminoácidos com glicose presentes na urina e aumento de zinco circulante livre, devido 

a glicosilação da albumina, intensificando assim a fração filtrável de zinco e a filtração 

glomerular (SENA et al., 2003 apud CANFIELD et al., 1984).  

TAKITA et al. (2004) e SIMON & TAYLOR (2001) trabalharam com modelos 

animais espontaneamente diabéticos e relataram excreção aumentada de zinco 

urinário. SIMON & TAYLOR avaliaram o efeito da suplementação de zinco sobre a 

hiperglicemia em animais espontaneamente diabéticos com dieta deficiente (3  ppm), 

controle (30 ppm) e suplementada (300 ppm) com zinco por seis semanas. Foi 

verificado que a excreção urinária de zinco foi elevada em relação aos grupos controles 

independente da concentração de zinco na dieta, já que nenhuma diferença foi 

evidenciada, estando de acordo com o presente estudo. 

Em relação ao zinco sérico e ósseo não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos estudados na maior parte do estudo. Assim, apesar da 

hiperzincúria observada para os grupos diabéticos houve uma manutenção da 

concentração sérica de zinco, indicando um rígido controle na homeostasia do zinco.   

LEVINE et al. (1998) avaliaram as concentrações de zinco em modelos animais 

geneticamente diabéticos e induzidos por STZ. Verificaram que as concentrações de 

zinco no soro e fêmur foram diminuídos na linhagem de camundongos 

espontaneamente diabéticos (db/db) quando comparado aos grupos controles 

(heterozigoto – m/db ou homozigoto – m/m) e que a suplementação oral de zinco por 4 

semanas não afetou as concentrações de zinco sérico e femural. Quanto aos animais 

diabéticos induzidos experimentalmente nenhuma diferença foi notada no zinco sérico 

e tecidual (fígado, rins, fêmur). 

CHAUSMER (1998) afirma que a hiperzincúria é quase uniformemente 

encontrada no diabetes, entretanto a diminuição do zinco tecidual e plasmático não. 
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DUZGUNER & KAYA (2007) trabalhararam com coelhos diabéticos induzido por 

estreptozotocina que receberam suplementação oral de zinco em uma concentração de 

150mg de sulfato de zinco por litro de água por três meses, e ingeriram em média 87,9 

mg/dia de zinco. Neste estudo o grupo diabético não suplementado apresentou 

concentrações de zinco plasmático menores do que o grupo diabético suplementado, 

sugerindo que a suplementação com zinco pode prevenir a deficiência de zinco. 

Podemos assim observar que os resultados de zinco sérico ou plasmático são 

controversos tanto em animais como em humanos, indicando que esse mineral 

apresenta comportamento variado na condição diabética (WILLIANS et al. 1995; 

LEVINE et al., 1998; PEDROSA & COZZOLINO, 1998; ZARGAR et al., 2002; 

MARREIRO et al., 2004; DUZGUNER & KAYA, 2007). 

Para o zinco ósseo foi observado um aumento não significativo na concentração 

de zinco neste tecido para os grupos ooforectomizados e ooforectomizados diabéticos 

suplementados com zinco ao longo do estudo. A não significância desses resultados 

pode ser apoiado pelo trabalho de YNSA et al. (2006) em que os pesquisadores 

avaliaram, por meio de técnica de microscopia nuclear, a distribuição de diversos 

elementos minerais dentre eles o zinco na região epifisária, metafisária e diafisária do 

fêmur de ratas adultas ooforectomizadas. Eles observaram uma diferença significativa 

no conteúdo de zinco apenas na região metafisária quando comparado ao controle, 

indicando uma mínima alteração deste íon no osso. Esta situação pode dificultar a 

identificação de sua alteração a partir do osso total pelos métodos usuais como pela 

espectrofotometria de absorção atômica a qual foi utilizada no presente estudo. 

 YNSA et al. (2006) ainda afirma que a depleção do conteúdo de zinco ósseo 

nas ratas ooforectomizadas, embora nem sempre significante também indica 

diminuição da massa óssea e que qualquer mudança entre a reabsorção óssea pelos 

osteoclastos e formação óssea pelos osteoblastos causa uma absoluta redução na 

quantidade do osso na osteoporose como observado por eles nos grupos 

ooforectomizados tratados ou não com estrógeno. Em termos relativos a variação pode 
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não ser facilmente identificada já que a composição mineral óssea não variou 

consideravelmente. 

Contudo, FEI et al. (2007) realizaram uma análise elementar no fêmur de ratos 

Wistar machos osteoporóticos diabéticos por meio de raio-X de fluorescência. O 

conteúdo mineral relativo de zinco foi significantemente menor que no grupo controle 

indicando que a utilização de métodos mais sensíveis e adequados poderão contribuir 

de forma mais efetiva na determinação do conteúdo de zinco no tecido ósseo. 

Além da determinação de zinco, outros minerais como cálcio e fósforo foram 

avaliados no presente estudo e foram importantes para o conjunto de informações 

sobre as alterações metabólicas do osso associada à condição menopausa e diabética.  

Aproximadamente 80 a 90 % do conteúdo mineral ósseo é composto de cálcio e 

fósforo e mais de 99 % do cálcio corporal está contido nos ossos e dentes. O cálcio 

extracelular é um dos principais fatores reguladores do processo de remodelação 

óssea. A estocagem e a disposição do cálcio são regulados por um mecanismo 

sistêmico particularmente através do paratormônio e vitamina D. Já o fósforo é o 

segundo mineral em abundância no corpo humano com 85% ligado ao esqueleto 

(HICH & KERSTETTER, 2000; NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OSTEOPOROSIS 

AND RELATED BONE DISEASES, 2005). 

O diabetes tem sido caracterizado pelo aumento da excreção urinária de cálcio, 

flutuações importantes na absorção intestinal e reabsorção renal deste íon e 

conseqüentes mudanças no turnover ósseo (WARD et al., 2001).   

Os resultados do presente estudo mostraram diminuição na concentração de 

cálcio total apenas dentro dos grupos diabéticos não suplementados em função do 

tempo, mas não entre grupos controles e diabéticos. Entretanto o cálcio ionizado 

apresentou-se reduzido na condição diabética ao final do estudo em relação ao grupo 

controle e essa redução foi ainda mais acentuada para o grupo não suplementado, 

enquanto que o grupo diabético suplementado manteve os valores de cálcio ionizado 
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ao longo do estudo. Isto sugere um efeito positivo do zinco na concentração de cálcio e 

que a hiperglicemia estaria relacionada às alterações da concentração deste mineral. 

Em relação a calciúria, embora a excreção renal aumentada de cálcio tenha sido 

reportada por WAUD et al. (1994) em modelos experimentais de diabetes mellitus tipo 

1, ainda assim a concentração plasmática de cálcio foi mantida dentro da normalidade, 

estando em concordância com o presente estudo que apresentou excreções elevadas 

de cálcio urinário entre diabéticos e controles, porém não refletiu em alterações 

significativas nos valores de cálcio sérico total. HERRERO et al. (1998) avaliou 

modelos ooforectomizados, diabéticos e diabéticos ooforectomizados e não encontrou 

diferenças entre estes grupos para o cálcio sérico total após 12 semanas de estudo. 

Por outro lado, DUARTE et al. (2005) relataram redução do cálcio sérico total 

entre animais diabéticos e controles, apenas no período de 120 dias, o que sugere que 

o tempo de estudo de 90 dias teria sido insuficiente para observar alterações 

significativas. 

No que diz respeito ao fósforo, evidenciou-se uma fosfatúria característica do 

diabetes, embora a suplementação neste grupo tenha levado a uma excreção menor, 

que acompanhou um aumento nos valores de fósforo sérico. Segundo NAKAMURA et 

al. (1998), em um trabalho desenvolvido com crianças suplementadas com zinco 

observou-se, após a administração oral do sulfato do zinco durante 6 meses, que  as 

concentrações de cálcio total e ionizado, fósforo sérico e a  porcentagem da 

reabsorção tubular do fósforo foram significativamente aumentados, enquanto que no 

grupo não suplementado não houve alteração. Segundo o autor estes aumentos 

parecem estar associados com a concentração sérica aumentada de IGF-1 causado 

pelo zinco que pode estimular o transporte de fosfato renal. 

OMI & EZAWA (1995) avaliaram o efeito da ooforectomia no osso de ratas e não 

observaram alterações nos valores de cálcio e fósforo entre os grupos 

ooforectomizados e controles, o que também não foi observado no presente estudo. 

Assim as alterações minerais neste estudo ocorreram basicamente em função do 

diabetes, demonstrando que este tem um efeito mais pronunciado do que a deficiência 

de estrógeno. No entanto, a suplementação com zinco exerceu um efeito positivo sobre 
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estes íons para o grupo diabético, levando a uma diminuição de excreção renal e 

aumento sérico. 

O zinco é um elemento essencial no metabolismo ósseo e ele age como um co-

fator para várias enzimas, tais como a fosfatase alcalina, sintetizada pelos 

osteoblastos, necessária para a mineralização e síntese de colágeno, portanto um 

importante marcador de formação óssea.  

A atividade aumentada desta enzima nos grupos diabéticos comparado aos 

controles e ooforectomizados sugerem que o diabetes seria o maior responsável pelas 

valores séricos aumentados da fosfatase alcalina, indicando um desequilíbrio do 

turnover ósseo a favor da reabsorção. Isto pôde ser confirmado pela correlação positiva 

de Pearson entre a enzima e a glicemia que foi acentuadamente positiva para os 

grupos suplementados ou não.  

Embora a suplementação com zinco não tenha promovido efeitos visíveis na 

atividade circulante da fosfatase alcalina, deve ser considerado que no tecido ósseo 

tem sido relatado que o zinco promove um aumento não apenas da atividade como da 

expressão da mesma pelos osteoblastos (YAMAGUCHI, 1998). Por outro lado, o fato 

de haver um ganho de massa óssea em função da suplementação com zinco suporta a 

hipótese que a fosfatase alcalina certamente respondeu positivamente ao zinco.  

Além disso, a aparente falta de ação protetora do zinco sobre a atividade sérica 

poderá estar associada à condição de hiperglicemia que promove a glicação não 

enzimática em enzimas e proteínas séricas, mas ainda a oxidação das mesmas em 

função da condição de estresse oxidativo estabelecida pelo diabetes mellitus como 

relatado por trabalhos previamente desenvolvidos em nosso laboratório por ALANNA 

(2003) e DUARTE et al. (2005). 

Resultados semelhantes foram relatados por ALANNA (2003) demonstrando em 

ratos Wistar diabéticos induzidos por estreptozotocina um aumento da atividade sérica 

da fosfatase alcalina sendo esta superior em relação aos controles. Semelhantemente 

ao observado no presente trabalho, essa atividade sofreu um declínio ao longo dos 90 
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dias. DUARTE et al. (2005) e MARGARETH (2006), utilizaram modelos diabéticos tipo 

1 e também reportaram um aumento da atividade sérica desta enzima em relação aos 

grupos controles. 

Segundo a literatura, ratos com diabetes mellitus crônico mostram um aumento 

significativo na atividade da fosfatase alcalina sérica e que esta atividade circulante 

aumentada seja devida às isoenzimas ósseas, hepáticas e intestinal (REZENDE et al., 

1993; LEONE et al., 1997; FERNADES et al., 1999). 

No estudo de KOYAMA et al.(1998), com ratos Wistar diabéticos induzido por 

estreptozotocina, a atividade da fosfatase alcalina mostrou-se elevada, porém após a 

administração da insulina a atividade foi restaurada para valores normais, bem como o 

perfil da glicose no sangue. Os autores reportaram a existência principalmente da 

isoenzima óssea em ratos normais em jejum, enquanto os ratos diabéticos tiveram 

atividades mais elevadas das isoenzimas intestinal e óssea no soro. Estes autores 

relatam que a atividade desta enzima no soro tem se mostrado elevada no estágio 

inicial da síndrome e amplamente reduzida nos períodos mais prolongados, sugerindo 

uma possível inativação da enzima provocada pelas espécies reativas de oxigênio 

(EROs), as quais são geradas pela glicação não enzimática em função do estado 

hiperglicêmico crônico. 

Já para a atividade da fosfatase-ácida tartarato-resistente, um marcador de 

reabsorção óssea, não foi observado diferença entre os grupos estudados, estando em 

concordância com outros autores (FUKUHARU et al., 2000, DUARTE et al, 2005; 

MARGARETH, 2006). 

FUKUHARU et al. (2000) relataram que a ooforectomia não afetou a atividade 

desta enzima, assim como não houve diferença entre grupos diabéticos e controles.  

DUARTE et al. (2005) também mostraram não haver diferença significativa na 

atividade sérica desta enzima entre grupos controle e diabético, com exceção para o 

período de 120 dias, onde a atividade aumentou cerca de duas vezes em relação ao 

grupo controle. Novamente, além desta ausência de alterações estar associada a 
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necessidade de períodos mais prolongados, poderá estar associado ainda à condição 

hiperglicêmica e de estresse oxidativo.  

Embora a atividade dessa enzima sérica seja frequentemente utilizada como um 

bom marcador da reabsorção óssea, WAUD et al. (1994) avaliaram a atividade desta 

enzima em um grupo de ratos Worcester, os quais desenvolveram o diabetes 

espontâneo ao longo de 120 dias de vida, e não observaram alteração da atividade 

sérica em relação aos controles. 

Essa dificuldade em constatar alterações na atividade desta enzima mesmo 

diante de situações que claramente provocam um desequilíbrio no turnover ósseo, 

pode estar relacionada com a instabilidade desta enzima em amostras de sangue. 

Além disso, a ação poderia ser de inibidores enzimáticos que constituem uma limitação 

para o desenvolvimento de ensaios mais específicos para esta enzima (GARNERO & 

DELMANS, 1998). 

Em pacientes diabéticos tipo 1 e animais diabéticos experimentais, o 

desenvolvimento de complicações renais, conhecida como nefropatia diabética, 

consiste dos seguintes estágios: a instalação da microalbuminúria, progressão a 

proteinúria e seguida do estágio terminal que é a insuficiência renal. O risco para o 

desenvolvimento da microalbuminúria cresce exponencialmente com o aumento da 

hiperglicemia e pode ser retardada pela terapia intensiva com insulina (WARRAM et al., 

2000). 

No presente trabalho observou-se uma diminuição significativa da albumina 

sérica dos grupos diabéticos em relação aos controles ao longo do estudo que pode 

estar relacionada à microalbuminúria ou à glicação não enzimática da albumina 

causada pelo estado de hiperglicemia, diminuindo assim a concentração da albumina 

livre e aumentando a concentração da frutosamina. Além disso deve ser relatado o 

possível efeito deletério da estreptozotocina sobre o tecido hepático, resultando na 

diminuição da síntese da albumina (WEISS, 1982). 

DUARTE et al. (2005) referiram diminuição da concentração sérica de albumina 

nos animais diabéticos em relação aos controles a partir de 24 horas após a indução do 
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diabetes com diferença significativa em 120 dias e uma correlação de Pearson negativa 

entre a glicemia e a albumina sérica. MARGARETH (2006) encontrou diminuição da 

albumina entre modelos diabéticos tipo 1 e controles, em 60 dias. FEILLET-

COUNDRAY et al. (1999) demonstraram diminuição significativa da albumina sérica 

entre diabéticos experimentais por estreptozotocina no período de 30 dias, em relação 

aos controles. Por outro lado, em um estudo desenvolvido por ALANNA (2003), com 

ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina durante 90 dias, não foram observadas 

diferenças entre grupos diabéticos e controle. 

O tempo de exposição ao estado hiperglicêmico em 90 dias no presente estudo 

seria um período relativamente curto para observar um comprometimento da filtração 

glomerular, embora tenha sido observado diminuição da albumina sérica nos animais 

diabéticos experimentais.  

Entretanto, foi constatado um aumento na excreção urinária de creatinina para 

os grupos diabéticos em relação aos grupos controles e ooforectomizados que pode 

estar relacionado ao aumento do catabolismo muscular como fonte energética.  

Para os grupos apenas ooforectomizados nenhuma alteração foi observada para 

os parâmetros de avaliação da função renal, uma vez que a nefropatia não está 

relacionada à deficiência de estrógeno. No entanto, houve uma diminuição da albumina 

sérica no grupo ooforectomizado suplementado com zinco em 90 dias quando 

comparado ao controle que pode ter ocorrido pelo fato do zinco ser transportado pela 

albumina, diminuindo a fração livre sérica a qual foi dosada.    

Considerando-se o conjunto de resultados e as recentes observações funcionais 

do zinco no osso e a elevação da concentração de zinco no tecido ósseo no presente 

estudo, além dos resultados positivos obtidos da análise histomorfométrica sobre o 

metabolismo ósseo frente à suplementação com zinco é possível sugerir a ação 

protetora deste mineral no tecido ósseo. O zinco, portanto, poderia ser indicado para a 

prevenção ou tratamento do quadro de osteoporose em condições diabética e pós-

menopausa com a vantagem de não apresentar os indesejáveis efeitos colaterais 
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hormonais (YAMAGUCHI, 1998; YAMAGUCHI & GAO, 1998; DEYHIM et al., 2003; 

REDDY & LAKSHMANA, 2003). 

Porém, para melhor avaliar as mudanças observadas, outros ossos (vértebra, 

fêmur e bacia) e outros indicadores morfológicos, fisiológicos e bioquímicos, tais como 

citocinas locais, fatores de crescimento bem como expressão gênica de proteínas 

ósseas como as do sistema OPG/RANK/RANKL estarão sendo realizados para melhor 

avaliar o benefício da suplementação com zinco no controle da osteoporose. 
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6. CONCLUSÕES 
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1. A suplementação com zinco favoreceu a recuperação do volume ósseo 

trabecular em modelo de osteopenia diabética e pós-menopausa; 

2. A suplementação com zinco promoveu um aumento de zinco na tíbia nos 

animais ooforectomizados e diabéticos, independente da hiperzincúria.  

3. O aumento da atividade da fosfatase alcalina circulante está associado a 

um aumento da formação óssea, bem como a ação deletéria da condição 

do diabetes no tecido ósseo.  

4. A ausência de resposta da atividade sérica à suplementação com zinco 

poderá estar associada aos elevados níveis glicêmicos e a condição de 

estresse associada. 

5. A suplementação com zinco promoveu recuperação da concentração do 

cálcio e fósforo sérico em 90 dias. 

6. O conjunto de resultados obtidos indica que o zinco poderá ser utilizado 

na prevenção e tratamento da osteopenia estabelecidas pelas condições 

de diabetes mellitus e pós-menopausa.   
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ANEXO 1 - Divisão dos grupos de animais estudados 
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ANEXO 2 - Protocolo Experimental para todos os animais estudados independente do 

grupo participante 
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ANEXO 3 – Valores de Referência para ratos 1 

 

  ESPÉCIE : ratos (Rattus norvegicus) Linhagem heterogênica WISTAR 

SEXO :MACHOS IDADE : Adultos 

ORIGEM : Centro de Bioterismo   

         

* MITRUKA, B.M. & RAWNSLEY, H.M. Clinical Biochemical and Hematological Reference 

Values in Normal Experimental Animals. New York: Masson Publishing, 1977. 

** As causas destes valores estão sendo pesquisadas.  

                                                
1 continua 

  Parâmetros Médias ± dp Limites Valores de 
referência * 

Glicose mg/dL 68 44 7-143 50-135 

**Uréia mg/dL 41.6 3.3 39-48 5-29 

Creatinina mg/dL 0.7 0.23 0.3-1 0.2-0.8 

Colesterol total mg/dL 55.8 3.6 50-61 10-54 

Triglicérides mg/dL 72.3 13.4 50-88   

Ácido úrico mg/dL 1.8 0.48 1.3-2.6 1.2-7.5 

Proteínas totais g/dL 

Albumina  

Globulinas 

7.2  

3.4  

3.8 

0.59  

0.31  

0.36 

6.1-7.7  

2.7-3.7  

3.4-4.2 

4.7-8.15  

2.7-5.1  

1.5-7.3 

**Fosfatase alcalina U/L 126 82 78-292 56.8-128 

**Aspartato amino 
transferase U/L 

212 43 177-234 45.7-80.8 

**Alanina amino transferase  
U/L 

61 3.8 57-68 17.5-30.2 

Cálcio mg/dL 10.8 0.14 10.6-11 7.2-13.9 

Fósforo mg/dL 13.7 3.8 8.5-19.1 3.1-11 

Magnésio mEq/L 2.7 0.5 1.7-3.26 1.6-4.4 

Ferro ug/dL 223 49 154-279   
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* MITRUKA, B.M. & RAWNSLEY, H.M. Clinical Biochemical and Hematological Reference 

Values in Normal Experimental Animals. New York: Masson Publishing, 1977 

** As causas destes valores estão sendo pesquisadas.  

   

  ESPÉCIE : ratos (Rattus norvegicus) Linhagem heterogênica WISTAR 

SEXO : FÊMEA IDADE : Adulto 

ORIGEM : Centro de Bioterismo   

  Parâmetros Médias ± dp Limites Valores de 
referência * 

Glicose mg/dL 138 35.7 84-180 50-135 

**Uréia mg/dL 48,2 9.9 35-63 5-29 

Creatinina mg/dL 0.5 0 0.5-0.5 0.2-0.8 

Colesterol total mg/dL 45.6 5.9 39-55 10-54 

Triglicérides mg/dL 69.8 14.3 56-77   

Ácido úrico mg/dL 1.8 0.4 1.5-2.6 1.2-7.5 

Proteínas totais g/dL  

Albumina  

Globulinas 

6.8  

3.3  

3.5 

0.34  

0.26  

0.13 

6.4-7.2  

3.2-3.6  

3.4-3.7 

4.7-8.1  

2.7-5.1 

**Fosfatase alcalina U/L 139.2 20.58 110-168 56.8-128 

**Aspartato amino 
transferase (TGO) U/L 

137.8 16.3 116-155 45.7-80.8 

**Alanina amino 
transferase (TGP) U/L 

55.6 7.6 47-64 17.5-30.2 

Cálcio mg/dL 10.2 0.36 9.7-10.7 7.2-13.9 

Fósforo mg/dL 5.1 0.57 4.2-5.7 3.1-11 

Magnésio mEq/L 1.76 0.05 1.7-1.8 1.6-4.4 

Ferro ug/dL 226.8 39.3 195-293   
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ANEXO 4 – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO 5 – Monografia para conclusão da Habilitação em Análises Clínicas gerada a 

partir desta dissertação 2 

                                                
2 continua 
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ANEXO 6 – Trabalho apresentado no 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF 

PHARMACEUTICAL SCIENCES – 2005 3 
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ANEXO 7 – Aprovação do trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira 

de Bioquímica e Biologia Molecular e Resumo submetido – 2007 7 
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