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RESUMO 

 

Diabetes mellitus (DM) a osteoporose são doenças crônicas com grandes 

consequências socioeconômicas, sobretudo devido à complicações tardias e consequente 

desabilidades. Os efeitos potenciais do DM no metabolismo ósseo continua a ser uma 

questão controversa, e ainda não existe um consenso no que diz respeito às implicações 

clínicas da osteopenia diabética e os mecanismos da sua ocorrência. Entretanto, a 

contribuição de fatores específicos, tais como a duração da doença e o grau de controle 

metabólico tem sido muito discutidos. O objetivo do presente estudo foi identificar 

precocemente a osteopatia diabética em crianças e adolescentes com DM 1 atendidos no 

Hospital de Pediatria da UFRN através de marcadores bioquímicos do metabolismo 

mineral e ósseo, marcadores da função renal e da  medida da densidade mineral óssea 

(DXA; Z-score L1-L4) . O estudo foi constituído por uma amostra de 74 pacientes 

diabéticos tipo 1 (DM1) de ambos os sexos, com faixa etária entre 6 a 20 anos. O grupo 

normoglicêmico (NG) foi constituído por 97 indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, os 

quais apresentaram a mesma faixa etária do DM1, além de compreenderem a mesma classe 

socioeconômica. Estes indivíduos eram alunos de escolas da rede pública de ensino da 

cidade de Natal-RN, convidados aleatoriamente a participar do nosso estudo. Tanto o 

grupo DM1 quanto o NG foram divididos em quatro subgrupos, de acordo com a 

Classificação de Tanner, T1, T2, T3, T4, para viabilizar uma avaliação comparativa. Os 

indivíduos diabéticos apresentaram um controle glicêmico insatisfatório, com valores de 

glicemia e HbA1C significativamente superiores aos obtidos para os NG. O grupo DM1 T4 

apresentou valores aumentados de proteínas totais, albumina, uréia e microalbuminúria, 

sugerindo assim um início de comprometimento renal, visto que os valores elevados de 

microalbuminúria são preditores de lesão glomerular em pacientes DM1. A atividade da 

fosfatase alcalina total mostrou-se acima dos VR nos grupos DM1 e NG por estes estarem 

numa faixa etária de desenvolvimento estatural. Observa-se uma diminuição da 

concentração de osteocalcina para os grupos DM1 T1, T2 e T3 quando comparados aos 

respectivos NG (s), sugerindo que esta diminuição estaria associada a diminuição do 

número e/ou da diferenciação dos osteoblastos no seu estágio final de maturação, 

contribuindo consequentemente para a redução da formação óssea. Não foram observadas 

alterações na atividade da TRAP. As concentrações séricas de cálcio total e ionizado, 

fósforo e magnésio estavam compreendidos dentro dos VR. A DMO (Z-score L1-L4; 

DXA) esteve sempre dentro dos VR para os grupos estudados, entretanto os grupos DM1 

apresentaram sempre valores abaixo do seu respectivo NG, alcaçando uma diferença 

significativa para DM1 T4. O conjunto de resultados obtidos indicam que o baixo controle 

glicêmico e o tempo de doença representaram fatores de risco importantes para o 

desenvolvimento precoce da osteopenia diabética, bem como para o comprometimento 

renal e sinais de retinopatia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus, controle glicêmico, tempo de doença, 

osteopenia, crianças, adolescentes, metabolismo ósseo. 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus (DM) and osteoporosis are chronic diseases with great 

socioeconomic consequences, mainly due to the late complications and consequent 

disabilities. The potential effects of DM on bone metabolism remain a very controversial 

issue, and disagreement exists with regard to the clinical implications of diabetic 

osteopenia and the mechanisms of its occurrence. The issue is further complicated by the 

contribution of specific factors, such as duration of disease and the degree of metabolic 

control. The objective of this study is to identify the osteopathy in children and adolescents 

with DM 1 assisted in the Hospital of Pediatrics, UFRN, through biochemical markers of 

bone and mineral metabolism and the extent of bone mineral density. The study was 

composed by 74 diabetics type 1 patients (DM1) of both gender and aged 6 to 20 years. 

Normoglicêmic group was composed by 97 healthy subjects of both genders, which 

showed the same age range of DM1, in addition to the same socioeconomic class. These 

individuals were students from the network of public education in the city of Natal-RN, 

randomly invited to participate in our study. Both groups DM1 and NG were divided into 

four subgroups, according to the classification of Tanner, T1, T2, T3, T4, for achieving a 

benchmark. Diabetic individuals showed up with a poor glycemic control. The group DM1 

T4 showed an increased value for total protein, albumin, urea and microalbuminuria, 

suggesting a beginning of renal impairment, since the high values of microalbuminuria are 

predictors of glomerular injury in DM1 patients. The total alkaline phosphatase activity 

was kept in high levels for both groups because they are in a stature development age. For 

osteocalcin there were decreased levels for groups DM1 T1, T2 and T3 when compared to 

their NG (s), suggesting that this decrease could be associated with reduction in the 

number and/or differentiation of osteoblasts thereby contributing to reducing bone 

formation. There were no changes in the activity of TRAP. The serum concentrations of 

total and ionized calcium, phosphorus and magnesium were included within the RV. It was 

observed that the BMD (Z-score) has always been within the RV for both groups, despite 

the fact that the groups had always DM1 values below their NG, with significant difference 

to DM1 T4. Taking all together, our results support the hypothesis that children and 

adolescents with type 1 DM present the risk in the long run to suffer a reduction in the 

bone mass, associated to poor glicemic control and disease duration. It could limit the bone 

growth and increase the probability of development of osteopenia, as well as other 

complications such as retinopathy and renal failure. 

 

 

KEYWORDS: Diabetes mellitus, children, adolescents, glicemic control, disease duration, 

osteopenia, bone metabolism 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

ADA – American Diabetes Association 

CTX- Telopeptídeo carboxi-terminal 

DCCT – Diabetes Control and Complications 

DCV – Doenças cardio-vasculares 

DM – Diabetes mellitus 

DM 1 - Diabetes mellitus tipo 1 

DMO – Densidade Mineral Óssea 

DXA – Dupla Emissão com Fonte de Raios X 

HOSPED – Hospital de Pediatria 

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes 

HUPHB – Hospital Universitário Professor Heriberto Bezerra 

IGF – Fator de crescimento tipo insulina 

IGF-1 – Fator de crescimento tipo insulina 1 

IMC – Índice de Massa Corporal 

IRS – Receptor de insulina 

mRNA – RNA mensageiro 

NG – Normoglicêmico 

NTX – Telopeptídeo amino-terminal 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

OPG – Osteoprotegerina 

RANK – Receptor Ativador de Fator Nuclear Kappa B (NFB) 

RANKL - Receptor Ativador de Fator Nuclear Kappa B (NFB)Ligante 

RNA – Ácido desoxiribonucleico 

SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes 

STZ - Estrepzotocina 

TGF-1 – Fator de Transformação do Crescimento Ósseo 1 

TNF – Fator de Necrose Tumoral 

TRAP – Fosfatase Ácida Tartarato-Resistente 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

VR – Valores de referência 



  

 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 

 

 

FIGURA 1 - Processo de insulite – A) Ilhota pancreática normal; B) Presença de 

linfócitos T autoreativos na ilhota pancreática (Retirado de Pasquali, 

Giannoukakis, Trucco, 2008) 

20 

FIGURA 2 - Mecanismos de ação do OPG, RANK e RANKL. O RANKL é 

produzido pelos osteoblastos sob controle de fatores de crescimento, hormônios 

e citocinas. Os osteoblastos produzem OPG, o qual se liga e inativa o RANKL. 

Na ausência de OPG, o RANKL ativa seu receptor RANK que se encontra nos 

osteoclastos e precursores de osteoclastos. A interação de RANK-RANKL 

ocasiona o recrutamento de préosteoclastos, fusão em osteoclastos 

multinucleados e ativação de osteoclastos. Cada uma dessas respostas mediadas 

por RANK pode ser inibida por OPG. Adaptado de KEARNS et al, 2008 

26 

FIGURA 3 - A densidade óssea é determinada pelo processo de reabsorção 

(osteoclastos) e formação (osteoblastos). A atividade osteoclástica pode ser 

avaliada através de medições na urina de fragmentos de colágeno ósseo liberados 

a partir da reabsorção (desoxipiridinolina), marcadores séricos específicos 

(atividade da TRAP 5b) e expressão de mRNA de proteínas ou marcadores de 

osteoclastos no osso maduro. Atividade dos osteoblastos pode ser avaliada 

através de métodos que incluem expressão do mRNA dos marcadores de 

maturação (runx2 e osteocalcina). Retirado de McCabe, 2007 

28 

FIGURA 4 - Distribuição de acordo com o local de nascimento dos indivíduos 

dos grupos normoglicêmico e diabético (SP: São Paulo; PI: Piauí; RN: Rio 

Grande do Norte) 

48 

FIGURA 5 - Concentração sérica de glicose dos grupos DM1 e NG de acordo 

com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio 

padrão. *Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, 

quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de 

Tanner 

 

 

52 



  

 

FIGURA 6 – Concentração de hemoglobina glicada dos grupos DM1 e NG de 

acordo com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± 

desvio padrão. *Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo 

teste t, quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma 

categoria de Tanner 

53 

FIGURA 7 – Atividade enzimática da fosfatase alcalina dos grupos DM1 e NG 

de acordo com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média 

± desvio padrão *Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo 

teste t, quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma 

categoria de Tanner 

59 

FIGURA 8 – Concentração de osteocalcina dos grupos DM1 e NG de acordo 

com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio 

padrão *Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, 

quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de 

Tanner 

62 

FIGURA 9 – Atividade enzimática da TRAP dos grupos DM1 e NG de acordo 

com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio 

padrão *Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, 

quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de 

Tanner 

63 

FIGURA 10 – Concentração sérica de cálcio total dos grupos DM1 e NG de 

acordo com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± 

desvio padrão *Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo 

teste t, quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma 

categoria de Tanner 

66 

FIGURA 11 – Concentração sérica de cálcio ionizado dos grupos DM1 e NG de 

acordo com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± 

desvio padrão *Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo 

teste t, quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma 

categoria de Tanner 

 

 

67 



  

 

FIGURA 12 – DMO dos grupos DM1 e NG de acordo com a Classificação de 

Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão *Diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada 

com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner 

70 

TABELA 1 – Primers desenhados 

TABELA 2 – Caracterização dos indivíduos quanto ao grupo, Classificação de 

Tanner e Tempo de doença. 

TABELA 3 - Resultados das análises bioquímicas e diagnóstico por imagem 

dos indivíduos DM1 e NG 

43 
 
45 
 
 
50 



  

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Diabetes mellitus tipo 1: prevalência e fisiopatologia 

 

O Diabetes mellitus (DM) é uma das mais importantes doenças crônicas que afeta a 

sociedade moderna. É um problema de saúde universal, que acomete todas as classes 

socioeconômicas e países em todos os estágios de desenvolvimento. A incidência e 

prevalência têm aumentado nos últimos anos, o que o caracteriza como um problema de 

Saúde Pública, que além de estar associado a complicações que comprometem a 

produtividade, qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos, envolve altos custos no seu 

tratamento. Esta patologia tem sido indicada como uma das causas mais freqüentes de 

diagnóstico de internação hospitalar, além de contribuir de forma significativa para outras 

causas como cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca e renal, acidente vascular 

cerebral, hipertensão arterial e infecções (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2008). 

A Associação Americana de Diabetes (ADA, 2008), classifica o DM em quatro 

categorias etiopatogênicas: Diabetes tipo 1 (resultante da degradação das células β do 

pâncreas e consequente deficiência absoluta de insulina), Diabetes tipo 2 (resultante de 

uma deficiência progressiva da secreção de insulina e/ou resitência a este hormônio), 

outros tipos de diabetes (decorrentes de alterações genéticas) e Diabetes gestacional 

(diagnosticada durante a gravidez). 

Estudos relatam que a epidemia de diabetes está em curso. Em 1985 estimava-se 

que existissem 30 milhões de adultos com DM no mundo; esse número cresceu para 135 

milhões em 1995, atingindo 173 milhões em 2002, com projeção de chegar a 300 milhões 

no ano 2030. Cerca de dois terços desses indivíduos com DM vivem nos países em 

desenvolvimento, onde a epidemia tem maior intensidade, com crescente proporção de 

pessoas afetadas em grupos etários mais jovens. O número de indivíduos diabéticos está 

aumentando devido ao crescimento e ao envelhecimento populacional, à maior 

urbanização, à crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como à maior 

sobrevida do paciente com DM. Quantificar a prevalência de DM e o número de pessoas 

diabéticas, no presente e no futuro, é importante para permitir uma forma racional de 

planejamento e alocação de recursos (SBD, 2006). Estudos epidemiológicos realizados nos 

Estados Unidos demonstraram um crescimento de 40% na população americana. Estima-se 



  

que 151 milhões de pessoas em âmbito mundial estão acometidas pelo diabetes e que a 

projeção para 2025 é um aumento para 324 milhões de pessoas (NARAYAN et al, 2003; 

PERMUTT, WASSON, COX, 2005).  

No Brasil, no final dos anos 80, a prevalência de DM na população adulta foi 

estimada em 7,6%; dados mais recentes apontam para taxas mais elevadas, como 12,1% no 

estudo de Ribeirão Preto, SP (MALERBI e FRANCO, 1992). Em 2005, estimou-se que 

existiram em torno de 8 milhões de indivíduos com DM no Brasil. A influência da idade na 

prevalência de DM e na tolerância à glicose diminuída foi bem evidenciada por este Estudo 

Multicêntrico sobre a Prevalência do Diabetes no Brasil, no qual se observou variação de 

2,7% para a faixa etária de 30-59 anos e de 17,4% para a de 60- 69 anos, ou seja, um 

aumento de 6,4 vezes (TORQUATO, et al., 2003).  

Existem diferenças marcantes na prevalência do DM entre diversos países e grupos 

étnicos. As taxas mais elevadas foram descritas para Nauru, na Oceania, e para os índios 

Pima, no Arizona-EUA, onde praticamente metade da população adulta apresenta DM 

(SBD, 2006). De acordo com a literatura, os estudos epidemiológicos abordando o DM no 

Brasil são bastante escassos. Estudo realizado na comunidade nipo-brasileira mostrou 

aumento vertiginoso na prevalência do DM, cuja taxa passou de 18,3% em 1993 para 

34,9% em 2000, evidenciando o impacto de alterações no estilo de vida, em particular do 

padrão alimentar, interagindo com uma provável suscetibilidade genética (GIMENO et al., 

2000).  

Os custos diretos com DM variam entre 2,5% e 15% do orçamento anual do 

Ministério da Saúde, dependendo de sua prevalência e do grau de complexidade do 

tratamento disponível. Estimativas do custo direto para o Brasil estão em torno de 3,9 

bilhões de dólares americanos, em comparação com 0,8 bilhão para a Argentina e 2 bilhões 

para o México (BARCELÓ, RAJPATHAK, ROBLES, 2003) Atualmente, a prevenção 

primária do DM1 não tem uma base racional que possa ser aplicada a toda a população. As 

intervenções populacionais ainda são teóricas, necessitando de estudos que as confirmem 

(BARKER et al., 2004). 

Os estudos de incidência são geralmente restritos ao DM tipo 1 (DM1), pois suas 

manifestações iniciais tendem a ser bem características. A incidência do DM1 demonstra 

acentuada variação geográfica, apresentando taxas por 100 mil indivíduos com menos de 

15 anos de idade de 38,4 na Finlândia, de 7,6 no Brasil e de 0,5 na Coréia. Atualmente 

sabe-se que a incidência do DM1 vem aumentando, particularmente na população infantil 



  

com menos de 5 anos de idade (SBD, 2006). Na região Nordeste, e em particular no Estado 

do Rio Grande do Norte, estes estudos epidemiológicos são ainda mais escassos, portanto 

não se conhece a incidência do DM1 em crianças e adolescentes desta região. 

O DM tipo 1 pode ser melhor caracterizado como uma desordem da glicoregulação 

em função da produção insuficiente de um hormônio crítico: a insulina.  A administração 

de insulina continua sendo a solução farmacológica primária, para que se possa estabelecer 

uma glicoregulação próxima à fisiológica e assim evitar as complicações decorrentes da 

hiperglicemia (PASQUALI et al, 2008).    

É uma doença autoimune caracterizada pela resposta inflamatória das células  

pancreáticas produtoras de insulina, onde ocorrerá uma falha no mecanismo imuno-

regulatório, acarretando assim a auto-reatividade das células , ativação das células T, 

expansão clonal e o desencadeamento da cascata do processo imune e inflamatório na 

ilhota pancreática, culminando com a destruição das células  através de um infiltrado de 

linfócitos do tipo mononuclear, cujo infiltrado caracteriza o quadro denominado insulite 

(GORODEZKY et al, 2006;  PASQUALI et al, 2008) (Figura 1). 

 

                                       

      

 

FIGURA 1: Processo de insulite – A) Ilhota pancreática normal; B) Presença de linfócitos 

T autoreativos na ilhota pancreática (Retirado de Pasquali, Giannoukakis, Trucco, 2008) 

 

 



  

As manifestações clínicas decorrentes da hiperglicemia são poliúria, polidipsia e 

perda de massa corporal, sendo também observadas polifagia e visão borrada. Essas 

alterações podem ser explicadas, pelo estado hiperglicêmico que causa glicosúria, 

induzindo a diurese osmótica e, conseqüentemente, poliúria, causando uma intensa perda 

de água e eletrólitos. Essa perda de água através de eliminação renal associada com a 

hiperosmolaridade, devido à alta concentração de glicose sanguínea, ativa receptores da 

sede cerebrais, causando a polidipsia. Finalmente, a polifagia resulta do catabolismo de 

proteínas e lipídeos, como resultado do comprometimento da insulina. Entretanto, apesar 

do aumento do apetite, o efeito catabólico permanece, resultando em perda de massa 

corporal e enfraquecimento muscular. A perda de massa corporal é inicialmente devida à 

perda de água, glicogênio e triglicerídeos; e posteriormente, a redução de massa muscular é 

atribuída ao desequilíbrio catabólico muscular (gliconeogênese), induzido pela diminuição 

da concentração de insulina, que leva a uma transformação de aminoácidos em glicose e 

corpos cetônicos (DUARTE et al, 2005).  

Já as complicações em longo prazo do diabete incluem retinopatia, com potencial 

perda de visão; neuropatia periférica, com risco de úlceras e amputação de membros; 

neuropatia autônoma, causando sintomas gastrintestinais, geniturinários e cardiovasculares, 

além de disfunções sexuais. Os pacientes diabéticos também apresentam uma maior 

predisposição à hipertensão, anormalidades no metabolismo de lipoproteínas e doenças 

vasculares (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2008).  

Além de todas essas complicações, estudos recentes vêem evidenciando que a 

hiperglicemia é responsável pela alteração no metabolismo ósseo, acarretando um quadro 

de osteopenia e osteoporose progressiva, tanto em modelos animais quanto em pacientes, 

independente do gênero (DUARTE et al., 2005; THRAILKILL et al.,2005; HADJIDAKIS 

et al, 2006). Estudos realizados em crianças e adolescentes por Brandão et al, 2007 (Bahia, 

Brasil), demonstraram que indivíduos diabéticos tipo 1 com controle metabólico 

insatisfatório, e de acordo com o tempo de doença, poderão apresentar um 

comprometimento do desenvolvimento puberal e do crescimento, acarretando assim um do 

pico de massa óssea inferior ao desejado na fase adulta. 

A puberdade é caracterizada como um processo fisiológico de maturação hormonal 

e crescimento somático que torna o organismo apto a se reproduzir. Existem numerosos 

fatores intrínsecos e ambientais que podem influenciar o início da puberdade, não havendo 

até então um marcador hormonal ideal. Assim, o processo parece ser lento, gradual e 



  

evolutivo, vencendo uma série de etapas. As principais implicações metodológicas 

relacionadas aos estudos acerca do estadiamento pubertário incluem a determinação de seu 

início, progressão e a forma de avaliação. As medidas mais comuns de avaliação 

compreendem os indicadores de maturação sexual (estágios de Tanner) bem como o 

crecimento estatural conforme mostrado por Marshall e Tanner, em 1974 (BARBOSA, 

FRANCESCHINI, PRIORE, 2006) 

Uma vez iniciado o desenvolvimento puberal, segue-se de acordo com o gênero, 

certa cronologia fisiológica de eventos. A idade de início do desenvolvimento puberal, 

marcado pelo estágio 2 de Tanner, varia com o sexo e a etinia (BARBOSA, 

FRANCESCHINI, PRIORE, 2006). No Brasil, estudos realizados por Coli et al, 1998 

demonstraram que a maturação sexual se inicia um ano mais cedo, no sexo feminino, 

quando comparado ao masculino. No feminino, o início do desenvolvimento pubertário 

ocorreu, geralmente, até os 13 anos, com o desenvolvimento mamário e dos pêlos 

pubianos, quase que simultaneamente. Já no masculino, o início se deu até os 14 anos, com 

o desenvolvimento da genitália, seguido dos pêlos púbicos. 

 Estudo longitudinal realizado por Ball et al. (2006) com o objetivo de determinar 

mudanças na sensibilidade á insulina, secreção deste hormônio e função da célula  

durante a puberdade, demonstrou efeitos da puberdade na função das células produtoras de 

insulina, como também na secreção deste hormônio. Este fato nos permite sugerir que 

alterações hormonais pertinentes ao desenvolvimento puberal podem influenciar 

diretamente no controle metabólico do indivíduo diabético, ocasionando assim uma maior 

predisposição ao desenvolvimento de complicações precoces, como por exemplo, 

alterações no metabolismo ósseo que poderão comprometer o desenvolvimento de crianças 

e adolescentes diabéticos. 

Moyer-Mileur et al (2004) estudaram adolescentes diabéticos tipo 1 com idade de 

12 a 18 anos para monitorar a aquisição mineral óssea, e observaram que estes 

adolescentes possuíam uma menor massa óssea quando comparado ao grupo controle, 

apesar de apresentarem maturação e crescimento dentro da normalidade. 

Considerando que a puberdade está associada a mudanças metabólicas, hormonais 

e composição corporal, doenças crônicas como o diabetes pode ser considerada um fator de 

risco para alterações fisiológicas. Neste sentido, a hiperglicemia decorrente do diabetes 

influencia negativamente nas funções do organismo, inclusive as relacionadas ao 

metabolismo ósseo do indivíduo em desenvolvimento, já que a falta de insulina endógena 



  

pode alterar o turnover ósseo. Assim sendo, torna-se de fundamental importância estudar a 

influência da hiperglicemia no metabolismo ósseo, visando uma melhor qualidade de vida 

para o indivíduo acometido, cuja faixa etária mais freqüente é a infância e a adolescência. 

 

1.2 Osteoimunologia e DM tipo 1 

 

O DM 1 está associado a várias desordens em nível do tecido ósseo, incluindo a 

diminuição da densidade óssea, aumento do risco de osteoporose e fraturas osteoporóticas, 

como também uma pauperização das características regenerativas deste tecido. Várias 

evidências sugerem que a ocorrência destas anormalidades no osso são decorrentes dos 

efeitos da hiperglicemia e deficiência de insulina sobre a formação óssea, que causam um 

impacto negativo na composição deste tecido. Os danos observados em nível de tecido 

ósseo decorrentes da deficiência de insulina são: diminuição do crescimento linear ósseo 

durante a puberdade, aumento do risco de osteoporose na fase adulta, inadequada 

regeneração óssea e diminuição paulatina da densidade mineral óssea (DMO). A desordem 

do controle glicêmico e o agravamento do quadro hipoinsulínico culminam para uma 

alteração da homeostase óssea, desregulando fatores de crescimento envolvidos na 

proliferação, diferenciação e sobrevivências das células ósseas. Um dos principais fatores 

afetados é o Fator de Transformação do Crescimento Ósseo 1 (TGF-1), que é o 

responsável por manter o equilíbrio dos processos dinâmicos de reabsorção e formação 

óssea, agindo assim tanto sobre as linhagens de osteoblastos como sobre  a de osteoclastos 

(JANSSENS et al., 2005; THRAILKILL et al., 2005). 

 Embora apenas recentemente a perda óssea tenha sido reconhecida como uma das 

complicações do diabetes, a coexistência da osteopenia nesta doença tem sido investigada 

desde que ALBRIGHT et. al. (1948) relataram a redução da DMO em pacientes com 

diabetes  tipo 1. Neste sentido, existe um consenso e estudos que suportam o risco à 

osteoporose para pacientes bem como modelos experimentais com DM 1 (REZENDE et. 

al., 1993; ORIMO et. al., 2001; DUARTE et. al., 2005; THRAILKILL et al., 2005). 

Estudos realizados em humanos com o objetivo de avaliar a influência do diabetes no 

metabolismo ósseo durante a adolescência, demonstraram uma significante diminuição da 

densidade óssea em adolescentes quando comparados aos respectivos controles (ORIMO 

et. al., 2001; MOYER-MILEUR et al., 2004; BRANDÃO et al, 2007). Segundo a OMS 

(Organização Mundial de Saúde), a perda de massa óssea causada pelo DM atinge 



  

indistintamente homens, mulheres e crianças. A definição aceita é que se trata de uma 

doença do esqueleto caracterizada por uma baixa da massa óssea e deteriorização da 

microestrutura do tecido ósseo com conseqüente aumento da fragilidade do osso, 

proporcionando fraturas osteoporóticas. 

No caso de doenças autoimune como DM 1, a homeostase óssea será influenciada 

por componentes do sistema imune, através de efeitos diretos e indiretos dos linfócitos T 

sob os osteoclastos, células envolvidas no processo de reabsorção óssea. Um campo 

emergente nesta área é a osteoimunologia uma vez que a reabsorção óssea patológica é 

observada em condições inflamatórias, associada os efeitos diretos e indiretos das células T 

nos osteoclastos (RHO et al., 2004; FOUQUE-AUBERT, CHAPURLAT, 2008). O papel 

das células T na biologia óssea tem sido mais aceito desde a descoberta do sistema 

RANK/RANKL/OPG (Receptor Ativador de NFB / Receptor Ativador de NFB Ligante 

/ Osteoprotegerina) em meados da década de 90. A descoberta deste sistema pertencente à 

família do Fator de Necrose Tumoral (TNF) para a regulação da reabsorção óssea foi tida 

como um dos principais avanços para esclarecer como ocorre a regulação dos processos de 

modelagem e remodelagem ósseo. Estudos realizados antes da descoberta deste sistema 

demonstravam que as células estromais osteoblásticas regulavam a formação de 

osteoclastos, mas não se evidenciava que os osteoblastos poderiam influenciar na 

expressão de membros da superfamília TNF: RANK, RANKL, OPG ou citocinas que 

desempenhassem funções regulatórias no processo de remodelagem óssea (BOYCE, 

XING, 2008) 

O RANKL, uma proteína homotrimétrica de ligação de membrana, foi inicialmente 

identificado nas células T, e em seguida em osteoblastos. O gene RANKL está localizado 

no cromossomo 13 (13q14), tem 58 kb de tamanho e contém 8 exons que codificam para 

uma proteína com 316 aminoácidos. É reconhecido como fator essencial para a 

osteoclatogênese, o que reforça a interrelação entre os sistemas ósseo e imune (RHO et al., 

2004). As células T parecem promover a reabsorção óssea diretamente via expressão de 

RANKL, e indiretamente via expressão de citocinas pró-inflamatórias que irão mediar a 

expressão de RANKL em células não T, como osteoblastos. Desta forma, sua principal 

função no metabolismo ósseo é a estimulação da diferenciação e da atividade dos 

osteoclastos e inibição da apoptose dos mesmos (BLAIR, ZHENG, DUNSTAN, 2007; 

BOYCE, XING, 2008).   



  

Já o receptor de RANKL, o RANK, é expresso nas células dendríticas, endoteliais, 

fibroblastos, linfócitos T e B e nos osteoclastos. O gene RANK tem 61 kb de tamanho está 

localizado no cromossomo 18 (18q22.1), contém 12 exons que codificam uma proteína de 

616 aminoácidos (ANDERSON et al, 1997). A ligação entre RANK e RANKL fornece 

sinais que direcionam o desenvolvimento dos osteoclastos nas células hematopoiéticas 

progenitoras e ativação dos osteoclastos maduros (THEOLEYRE et al, 2004). 

A OPG por sua vez, é uma glicoproteína produzida por vários tipos celulares, 

como: osteoblastos, células cardíacas, renais e do fígado. Estudos recentes relatam que as 

células B são responsáveis por 64% do total da produção de OPG na medula óssea 

(BOYCE, XING, 2008). Atua de forma protetora, como um antagonista competitivo com o 

RANKL, impedindo que este último se ligue ao RANK presente nos osteoclastos e ative a 

osteoclastogênese. A sua principal função no metabolismo ósseo é inibir a atividade e a 

diferenciação dos osteoclastos (THEOLEYRE et al, 2004; RASMUSSEN et al., 2006; 

BOYCE e XING, 2008).  A figura 2 ilustra como ocorre essa interação entre 

RANK/RANKL/OPG 

Portanto, a remodelagem óssea parece ser controlada pelo equilíbrio entre estas três 

proteínas – RANK/RANKL/OPG. A OPG e/ou a modulação da função RANK/RANKL 

representam caminhos promissores para o tratamento e prevenção de condições 

osteopênicas e de destruição óssea como a osteoporose (THEOLEYRE et al., 2004; 

FOUQUE-AUBERT e CHAPURLAT, 2008). 

Atualmente o diagnóstico da osteopatia é feito através de marcadores bioquímicos 

circulantes, onde é possível avaliar a função das células do tecido ósseo, associados a 

exames de imagem para que assim seja possível diagnosticar de forma satisfatória o 

paciente. Interessantemente, os marcadores bioquímicos são considerados não-invasivos, e 

podem revelar alterações agudas da homeostase óssea. Entretanto, espera-se que a 

utilização de marcadores moleculares possa se tornar uma realidade o mais breve possível, 

preliminando um avanço do diagnóstico individualizado e a aplicação da 

farmacogenômica.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Mecanismos de ação do OPG, RANK e RANKL. O RANKL é produzido 

pelos osteoblastos sob controle de fatores de crescimento, hormônios e citocinas. Os 

osteoblastos produzem OPG, o qual se liga e inativa o RANKL. Na ausência de OPG, o 

RANKL ativa seu receptor RANK que se encontra nos osteoclastos e precursores de 

osteoclastos. A interação de RANK-RANKL ocasiona o recrutamento de préosteoclastos, 

fusão em osteoclastos multinucleados e ativação de osteoclastos. Cada uma dessas 

respostas mediadas por RANK pode ser inibida por OPG. Adaptado de: KEARNS et al, 

2008.  

 

  

 



  

Exames laboratoriais para avaliar o grau de formação e degradação óssea têm sido 

realizados através dos marcadores bioquímicos da remodelação óssea. Estes marcadores, 

que refletem o estado geral do turnover ósseo, contribuem de forma importante na 

avaliação das taxas de remodelação óssea em portadores de doenças ósseas generalizadas 

(osteoporose, osteomalácia, osteodistrofia renal) e doenças localizadas (doença de Paget e 

metástases). Para a avaliação das taxas de remodelação óssea sugere-se associar os 

marcadores de formação e reabsorção óssea de acordo com as características do paciente e 

dos ensaios disponíveis (LAZARETTI-CASTRO, 2002). 

Os marcadores mais utilizados para o processo de formação óssea são a fosfatase 

alcalina total e óssea especifica (marcador precoce da maturação dos osteoblastos), 

osteocalcina (marcador tardio da maturação dos osteoblastos) e o propetídeo carboxil-

terminal do colágeno tipo 1 (maracador da renovação da matriz óssea).  Já o processo de 

reabsorção é protagonizado pelos osteoclastos, cuja atividade pode ser avaliada através dos 

níveis circulantes de fosfatase ácida taratrato-resistente, fosfatase ácida tipo Vb (óssea-

específica), hidroxiprolina, hidroxilisina, moléculas cross-link do colágeno, piridinolinas, 

deoxipiridinolina, telopeptídeos cross-link do colágeno tipo 1 (N-terminal e C-terminal), 

sialoproteína óssea (Figura 3) (ANIJAR, 2003). 

Os marcadores são considerados indispensáveis nas avaliações de efetividade de 

drogas para o tratamento da osteoporose, além proporcionar grandes contribuições 

científicas sobre fisiologia e fisiopatologia do tecido ósseo. (LAZARETTI-CASTRO, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: A densidade óssea é determinada pelo processo de reabsorção (osteoclastos) e 

formação (osteoblastos). A atividade osteoclástica pode ser avaliada através de medições 

na urina de fragmentos de colágeno ósseo liberados a partir da reabsorção 

(desoxipiridinolina), marcadores séricos específicos (atividade da TRAP 5b) e expressão 

de mRNA de proteínas ou marcadores de osteoclastos no osso maduro. Atividade dos 

osteoblastos pode ser avaliada através de métodos que incluem expressão do mRNA dos 

marcadores de maturação (runx2 e osteocalcina). Retirado de McCabe, 2007. 

 

 

 

 

 



  

A avaliação destes marcadores bioquímicos do turnover ósseo é muito importante 

para identificar o risco de perda da massa óssea em pacientes com tendência ao 

desenvolvimento de osteopatias, como os pacientes diabéticos (McCabe, 2007). Entretanto, 

associado aos marcadores ósseo realiza-se a densitometria óssea. ( THRAILKILL et al., 

2005; ZERBINI et al, 2006). Atualmente, a densitometria óssea realizada pelo método 

DXA (Dupla emissão com fonte de raios X) é considerada o padrão-ouro para a medida da 

massa óssea, sendo um importante meio não-invasivo para a avaliação de pacientes com 

osteopenia e osteoporose, possibilitando a realização do diagnóstico. A DXA utiliza uma 

fonte de raios X, com dois níveis diferentes de energia (70 e 140 keV). A partir desta 

técnica, mensura-se o conteúdo mineral ósseo ou a densidade mineral areal, que é a 

quantidade mineral dividida pela área óssea estudada. O princípio de funcionamento da 

dupla emissão baseia-se no fato de que as características de atenuação diferem no osso e 

nos tecidos moles em função da energia dos feixes de raios X. A diferença na atenuação 

entre o osso e o tecido mole é maior no feixe de baixa energia (70keV). Um contorno de 

atenuação é então formado, permitindo a quantificação do mineral e da massa de tecidos 

moles (carne magra e massa de gordura). (ANIJAR, 2003). 

Pesquisas recentes, experimentais e clínicas têm reforçado que o hipoinsulinismo 

decorrente do DM 1 é um fator negativo ao metabolismo ósseo, além da hiperglicemia que 

altera o metabolismo celular, acarretando assim um desequilíbrio na homeostase do tecido 

ósseo. Sendo assim, a proposta do presente trabalho torna-se de fundamental importância, 

tendo como objetivo avaliar os marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo, bem como 

o exame de imagem através da densitometria óssea, com o propósito de identificar 

precocemente a osteopatia diabética em crianças e adolescentes. Considerando-se que estas 

crianças e adolescentes encontram-se num período da vida caracterizado por um intenso 

desenvolvimento hormonal, fisiológico, nutricional, cognitivo e com mudanças 

psicológicas que poderão ser afetadas pela morbidade da doença, é imprescindível a 

realização de um acompanhamento que favoreça o retardo das complicações associadas ao 

diabetes.  

 

 

 

 

 



  

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Identificar precocemente a osteopatia diabética em crianças e adolescentes com DM 

1 atendidos no Hospital de Pediatria da UFRN. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar os parâmetros antropométricos, tempo da doença e maturação sexual das 

crianças e adolescentes estudados;  

   Realizar as dosagens séricas de analitos bioquímicos relacionados à atividade 

metabólica dos indivíduos estudados, entre eles: glicemia de jejum, hemoglobina glicada, 

proteínas totais, albumina, uréia e creatinina, além da dosagem urinária de 

microalbuminúria;  

 Avaliar as determinações de marcadores relacionados ao metabolismo mineral e 

ósseo dos indivíduos estudados, tais como: fosfatase alcalina, fosfatase ácida tartarato-

resistente, osteocalcina, cálcio total e ionizado, fósforo, magnésio; 

 Mensurar a DMO dos indivíduos diabéticos e normoglicêmicos através da 

densitometria óssea, avaliando as vértebras L1-L4;  

 Analisar a existência de alterações na microarquitetura ocular através da 

fundoscopia; 

 Correlacionar parâmetros clínicos, bioquímicos e de imagem, além de verificar 

como estes poderão contribuir para a prevenção e o tratamento da osteopatia diabética. 

 

 

 

 

 



  

1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo transversal de caráter comparativo (caso-controle de forma independente), 

visando comparar alterações da atividade metabólica de glicídios e proteínas, além do 

metabolismo ósseo entre crianças e adolescentes com DM1 e normoglicêmicos (NG). 

Todos os indivíduos foram convidados a participar do estudo de forma aleatória. 

 

 

3.2 Aspectos Éticos e Financiamento 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 

obedecendo às diretrizes regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos, que 

constam na Resolução do CNS nº 196/96. A pesquisa foi aprovada sob parecer 

consubstanciado nº 154/05 (anexo 1). 

Para que fosse possível a realização deste estudo dentro da estrutura do Hospital de 

Pediatria Prof. Heriberto Bezerra da UFRN (HOSPED), o estudo foi avaliado e aprovado 

pela direção do Hospital e pela Comissão de Pesquisa sendo cadastrado sob parecer 

consubstanciado nº 44/2008 (anexo 2). 

O Termo de Consentimento por escrito foi obtido por parte dos participantes, pais 

e/ou responsáveis, após os mesmos terem recebido informações detalhadas e exatas sobre 

riscos e benefícios da pesquisa (apêndice A). 

O presente projeto teve aprovação pelo Edital CNPq 02/2006 Universal, Processo 

476351/2006-5.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.3 Casuística  

   

3.3.1 Grupo de pacientes – DM1 

 

Foram selecionados 74 indivíduos com DM 1, diagnosticados de acordo com os 

critérios do Consenso Brasileiro sobre Diabetes (2002). Esses indivíduos foram atendidos 

no Ambulatório do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Bezerra (HOSPED) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN pelo Serviço de Endocrinologia 

Pediátrica, coordenado pelo Dr. Ricardo Fernando Arrais.  

Os indivíduos foram triados pelos pesquisadores, de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão, previamente determinados. Os pacientes selecionados foram 

informados sobre o protocolo de estudo, e somente participaram os que assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A). Os dados dos pacientes foram obtidos 

e registrados através de um fichamento (apêndice B). 

 Todos os pacientes foram submetidos a uma anamnese clínica completa com 

exame físico detalhado (peso, altura, IMC, classificação de Tanner), com ênfase a dados da 

história familiar, aos antecedentes patológicos e hábitos saudáveis de vida. Toda avaliação 

clínica foi realizada no ambulatório de Endocrinologia HOSPED/UFRN. 

 

Critérios de Inclusão: 

 Pacientes, de ambos os gêneros, com idade entre 6 a 20 anos; 

 Diagnóstico clínico de diabetes tipo 1; 

 Pacientes que não apresentarem patologias que comprometessem o 

metabolismo ósseo. 

 

Critérios de Exclusão: 

 Portadores de desordens ósseas congênitas e/ou hereditárias; 

 Etilistas; 

 Fumantes; 

 Grávidas; 

 Que apresentarem algum tipo de complicação ou não colaborarem devidamente 

com os pesquisadores. 



  

 

3.3.2 Grupo Normoglicêmico – NG  

 

Foram estudados 97 indivíduos NG com idade entre 6 a 20 anos de ambos os 

gêneros, com as mesmas características sócio-econômicas do grupo DM1. Estes indivíduos 

foram recrutados em escolas da rede pública de ensino da cidade de Natal-RN. Aqueles 

que não apresentaram patologias que comprometessem o metabolismo ósseo, assim como 

glicemia de jejum  99 mg/dL foram incluídos no estudo. Foram excluídos no decorrer do 

estudo indivíduos que apresentaram algum tipo de complicação ou não colaboraram 

devidamente com os pesquisadores, além de fumantes, etilista ou grávidas. 

 

3.4 Avaliação da Maturação Sexual 

 

A identificação do estágio de maturação sexual foi utilizada para adequação da 

idade cronológica, passando a ser considerada a idade biológica para classificação dos 

indivíduos participantes. 

Os indivíduos DM1 e NG foram submetidos a uma avaliação médica para que fosse 

observado, de acordo com o sexo, o aparecimento dos eventos fisiológicos que 

caracterizam a maturação sexual. Estes indivíduos foram classificados em cinco estágios 

de desenvolvimento puberal: Estágio 1 - pré-puberal; Estágios de 2 a 3 – puberais; 

Estágios 4 e 5 – pós-puberal . Tal classificação foi realizada considerando o 

desenvolvimento dos pêlos pubianos (ambos os sexos), das mamas femininas e da genitália 

masculina, segundo preconizado pela Classificação de Tanner (MARSHALL E TANNER, 

1974).  

A idade de início do desenvolvimento puberal, marcado pelo estágio 2 de Tanner, 

varia com o gênero e a etnia. No Brasil, estudos realizados demonstraram que a maturação 

sexual se inicia um ano mais cedo, no sexo feminino, quando comparado ao masculino. No 

feminino, o início do desenvolvimento pubertário ocorreu, geralmente, até os 13 anos, com 

o desenvolvimento mamário e dos pêlos pubianos, quase que simultaneamente. Já no 

masculino, o início se deu até os 14 anos, com o desenvolvimento da genitália, seguido dos 

pêlos púbicos (BARBOSA, FRANCESCHINI, PRIORE, 2006). Diante disto, os 

indivíduos diabéticos e NG foram subdivididos em quatro grupos: T1 – estágio 1 (pré-



  

puberal); T2 – estágio 2 (puberal); T3 – estágio 3 (puberal); T4 – estágios 4 e 5 (pós-

puberal). 

 

3.5 Amostras Biológicas 

 

As amostras de sangue destinadas à determinação dos parâmetros bioquímicos 

séricos foram obtidas a partir da punção venosa à vácuo de 18 mL de sangue total dos 

indivíduos (DM1 e NG), os quais passaram por um jejum de 8 horas. Para a punção com o 

sistema à vácuo foram utilizados tubos com heparina para dosagem de osteocalcina, tubo 

com EDTA para quantificação da hemoglobina glicada e tubo sem anticoagulante para 

determinação dos demais analitos bioquímicos (Fluxograma 1). 

Após a coleta, o sangue dos tubos sem anticoagulante e com heparina foi 

centrifugado a 4°C (modelo 2k15, SIGMA, Germany) a 1.800 rpm, durante 10 min. Parte 

do plasma obtido foi imediatamente estocado a –20 ºC para posterior análise da 

osteocalcina; o soro foi imediatamente utilizado para realização das dosagens bioquímicas: 

glicose, proteínas totais, albumina, uréia, creatinina, fosfatase alcalina, fosfatase ácida 

tartarato-resistente, cálcio total, cálcio ionizado, fósforo e magnésio. Todos os parâmetros 

bioquímicos foram realizados em triplicata. 

Foi coletada uma amostra da primeira urina da manhã para realização da dosagem 

de microalbuminúria. (Fluxograma 2). 
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Fluxograma 1: Coleta de sangue. 



  

Coleta da 1ª urina da manhã 

(coletor desmineralizado) 

 

Dosagem de microalbuminúria 

(Kit BioSystems, Espanha) 

 

Fluxograma 2: Coleta de urina 

 

Sobrenadante 



  

 

3.6 Parâmetros bioquímicos 

 

 

3.6.1 Determinação de glicemia de jejum 

 

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

de acordo com o método da enzima glicose oxidase/peroxidase indicada pelo Kit BioSystems 

(Barcelona, Espanha). 

Glicose+1/2 O2 + H2O   glicose oxidase    gluconato + H202 

 2H2O2 + 4-aminoantipirina + Fenol  peroxidase     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.  

  

3.6.2 Determinação da hemoglobina glicada 

 

A determinação da hemoglobina glicada foi realizada em amostras de sangue total 

com EDTA, sendo um volume necessário de 50 L, utilizando a metodologia indicada pelo 

Kit Labtest (Minas Gerais, Brasil). A metodologia empregada pelo kit foi de Trivelli 

modificado, a qual utiliza coluna cromatográfica com resina de troca iônica, carregada 

negativamente. Através da força iônica a hemoglobina glicada é separada da hemoglobina 

total através da coluna cromatográfica utilizada. A quantificação foi realizada em um 

espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnósticos, Irlanda, 1998). 

 

3.6.3 Determinação da concentração sérica de proteínas totais 

 

A determinação da concentração de proteínas totais foi realizada em amostra de soro, 

sendo necessário um volume de 20 L, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems 

(Barcelona, Espanha). O método se baseia no desvio do pico de absortividade máxima de um 



  

corante complexo (biureto) quando se liga às proteínas totais Após a realização dos 

procedimentos, a concentração do analito pôde ser obtida através da leitura 

espectrofotométrica no comprimento de onda de 545 nm no espectrofotômetro RA50 (Bayer 

Diagnósticos, Irlanda, 1998). 

 

3.6.4 Determinação da concentração sérica de albumina 

 

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

necessário um volume de 10 L, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems (Barcelona, 

Espanha). 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 Diagnósticos, Irlanda).  

 

3.6.5 Determinação da concentração sérica de uréia 

 

A determinação da concentração da uréia foi realizada em amostras de soro, sendo 

necessário um volume de 10 L, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems (Espanha, 

Barcelona). O método se baseia na reação enzimática uréase/glutamato desidrogenase com o 

subtrato presente na amostra de soro. Após a realização dos procedimentos, a concentração do 

analito pôde ser obtida através da leitura espectrofotométrica no comprimento de onda de 340 

nm no espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnósticos, Irlanda, 1998). 

 

 

3.6.6 Determinação da concentração sérica de creatinina 

 

A determinação da concentração de creatinina foi realizada utilizando soro, sendo 

necessário um volume de 100 L, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems (Barcelona, 

Espanha). 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 Diagnósticos, Irlanda, 1998).  

 



  

3.6.7 Determinação da atividade sérica da fosfatase alcalina  

 

A atividade da fosfatase alcalina foi determinada utilizando-se 20L da amostra do 

soro, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems (Barcelona, Espanha). 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). Foi considerada uma unidade da enzima a quantidade de fosfatase 

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

 

3.6.8 Determinação da atividade sérica da fosfatase ácida tartarato-resistente (TRAP) 

 

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

100L do soro, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems (Barcelona, Espanha). 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). 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 
0
C.  

 

3.6.9 Determinação da concentração de osteocalcina 

 

A determinação da concentração de osteocalcina foi realizada em amostras de plasma 

heparinizado, utilizando-se metodologia do kit de quimoluminescência Immulite. É um ensaio 

imunométrico em fase sólida quimioluminescente de duas voltas. Após a realização dos 

procedimentos metodológicos, a concentração deste analito foi medida através do analisador 

automatizado de imunodosagem Immulite 1000 (DPC, Los Angeles, USA). 

 

 

 

 



  

3.6.10 Determinação da concentração sérica de cálcio total 

 

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

sendo necessário um volume de 20 L da amostra, utilizando-se metodologia do Kit 

BioSystems (Barcelona, Espanha). 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). 

 

3.6.11.Determinação da concentração sérica de cálcio ionizado 

 

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

9180, Na
+
, K

+
, Ca

++
 analyzer, eletrodo seletivo (ROCHE, Geórgia, USA). 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. 

 

3.6.12 Determinação da concentração sérica de fósforo 

 

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

necessário um volume de 10 L, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems (Barcelona, 

Espanha) 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 

Diagnósticos, Irlanda, 1998).  

 

 

3.6.13 Determinação da concentração sérica magnésio 

 

A determinação da concentração de magnésio foi realizada em amostras de soro, 

sendo necessário um volume de 10 L, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems 



  

(Barcelona, Espanha). 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 Diagnósticos, Irlanda,1998). 

 

 

3.6.14 Determinação da concentração da microalbuminúria 

 

A concentração de microalbuminúria foi determinada a partir de uma amostra de 

urina, utilizando-se metodologia do Kit BioSystems (Barcelona, Espanha). O método 

fundamenta-se na presença de albumina na amostra de urina, provocando aglutinação das 

partículas de látex cobertas com anticorpos anti-albumina humana. A aglutinação das 

partículas de látex é proporcional à concentração de albumina.Após a realização dos 

procedimentos, a concentração do analito pôde ser obtida através do espectrofotômetro RA50 

(Bayer Diagnósticos, Irlanda, 1998). 

 

3.7 Densitometria óssea 

 

A medida da DMO foi realizada em todos os indivíduos a partir da densitometria 

óssea utilizando o método DXA (Densitometria de dupla emissão com fonte de rais X), 

através do aparelho da marca LUNAR-GE, modelo DPX-NT -pha Dual Energy X-Ray 

Bone Densitometer (Lunar Radiation Corporation, USA).  

A parte do corpo humano avaliada foi a coluna lombar (vértebras L1-L4), visto que 

os corpos vertebrais por serem compostos principalmente de osso trabecular, apresentam alta 

taxa de metabolismo, tornando-se mais sensíveis às ações hormonais e aos efeitos dos 

medicamentos, se comparados ao esqueleto apendicular, composto predominantemente de 

osso cortical (ANIJAR, 2003). 

Os resultados da densitometria óssea em indivíduos até 20 anos de idade são relatados 

utilizando-se Z-score (Anexo 3). O escore “Z” utiliza os desvios-padrão encontrados acima e 

abaixo da média de densidade mineral óssea de uma população cuja faixa etária seja 

comparável à do paciente. Foram utilizados os critérios definidos pela Sociedade Brasileira 



  

de Densitometria Óssea para a definição da diminuição da densidade mineral óssea 

(ZERBINI et al., 2007).  

 

3.8 Biologia Molecular 

 

3.8.1 Extração de RNA de Leucócitos Totais 

O RNA total foi obtido a partir de sangue total periférico, colhido com EDTA 

utilizando, o kit de extração Qiamp RNA Blood Mini (Qiagen, Alemanha) imediatamente 

após a colheita do sangue. O material obtido foi armazenado no freezer - 80C até a sua 

análise. 

O RNA total isolado foi quantificado (A260nm) e será avaliado o grau de pureza 

(A260/A280) através de espectrofotometria no ultravioleta (UV) (SAMBROOOK et al, 2001b). 

A integridade do RNA das amostras foi avaliada por eletroforese em gel de agarose a 1,0% 

contendo formaldeído a 2,2M e tampão MOPS [MOPS a 20mM (pH 7,0), acetato de sódio a 

8mM e EDTA a 1mM (pH 8,0)] preparado com água tratada com DEPC (SAMBROOK et al, 

2001b).  

 

3.8.2 Expressão do mRNA pela RT-PCR 

 

A síntese do cDNA a partir do RNA total obtido, foi realizada utilizando-se o kit  

High-Capacity cDNA Reverse Transcriptation (Applied Biosystems), seguindo o protocolo 

descrito pelo fabricante. O cDNA assim obtido foi armazenado a -20ºC até a realização da 

PCR (Anexo 4). 

 Os cDNA, serão amplificados por PCR em termociclador automatizado MyCycler
TM

 

Thermol Cycler - BIO-RAD (California, USA) para os genes RANK, RANKL e OPG. A 

reação de amplificação do cDNA será composta de tampão PCR (Tris-HCl a 75 mM, pH 9,0; 

KCl a 50 mM; MgCl2 a 2,0 mM e (NH4)2SO4 a 20 mM), 0,2 mM da cada nucleotídeo (dATP, 

dCTP, dGTP e dTTP), 100 nM de cada iniciador utilizando o programa Primer Premier v 5.00 

e Blast e 1 U da enzima Taq DNA polimerase (Biotools, Espanha) e 1 μL de cDNA, em 

volume final 50 μL. As condições da reação de PCR serão ajustadas em laboratório. A Tabela 

1 mostra o desenho dos Primers que estamos trabalhando. Serão realizadas amplificações 



  

conjuntas de cada um dos genes de estudo e do gene constitutivo em condições a serem que já 

estao sendo padronizadas. 

TABELA 1: Desenho dos Primers 

Gene Primer Tm GC Tamanho do Frag. 

GAPDH + TGTTCGTCATGGGTGTGAACCA 58,7 ºC 50% 
156 pb 

GAPDH - TGATGGCATGGACTGTGGTCAT 58,5 ºC 50% 

OPG + AACGGCAACACAGCTCACAA 57.6 ºC 50% 
145 pb 

OPG - TTAGCATGTCCAATGTGCCGCT 59.3 ºC 50% 

RANK + ACACAGTGTGCAAACCTTGCCT 59.7 ºC 50% 
145 pb 

RANK - AAGAACTGCAAACCGCATCGGA 59.4 ºC 50% 

RANKL + TATCGTTGGATCACAGCAC 55.4 ºC 47% 
153 pb 

RANKL - GACTCACTTTATGGGAACCA 55,0 ºC 45% 

 

Estudos a serem realizados: 

 Os produtos de PCR serão avaliados por eletroforese em gel de agarose a 1,0% corado 

com brometo de etídeo (0,5 mg/mL), adicionando-se 4 μL de tampão de amostra (azul de 

bromofenol a 0,25%, xilenocianol-FF a 0,25% e glicerol a 30%) a 8 μL de produto de PCR. 

As amostras assim preparadas, serão aplicadas no gel e submetidas à eletroforese em tampão 

TBE por 30 min a 100V (SAMBROOK et al., 2001a). As bandas eletroforéticas serão 

visualizadas sob luz UV, (SAMBROOK; RUSSEL, 2001) utilizando-se como referência 

um marcador de DNA de tamanho molecular de 100pb, e fotodocumentadas em sistema de 

captura de imagem ChemiImager 4400 (v5.5) (Alpha Innotech Corporation, San 

Leandro, CA, EUA). 

 A medida de expressão do mRNA dos genes RANK, RANKL e OPG, será obtida em 

valores relativos (expressão relativa) entre a densidade óptica da banda correspondente ao 

produto de amplificação dos genes estudados e a densidade óptica da banda correspondente ao 

produto de amplificação do gene GAPD. A amplificação do gene GAPD será utilizada para o 

cálculo da expressão relativa, pelo fato do referido gene ser expresso de forma constante e 

abundante nas células de mamíferos (BUSTIN, 2000). Os ensaios de PCR para cada amostra 

serão realizados em triplicata. 

 

 

 



  

 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando-se o programa SPSS versão 

10.0 (SPSS Inc., Chicago/IL EUA). Foi aplicada uma análise univariada na comparação entre 

os grupos. Para realizar a comparação entre os grupos em cada Estágio de Tanner, utilizou-se 

o Teste t. Para os dados descritivos da amostra, tais como: sexo, idade e Estágios de Tanner, 

utilizou-se o teste de independência Qui-quadrado. Utilizou-se também o teste de Correlação 

de Pearson entre algumas variáveis, com a conseqüente Regressão Linear Simples. Para todos 

os testes foi estabelecido um nível de significância de 5% (p< 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi constituído por uma amostra de 74 pacientes diabétcos tipo 1 (DM1) de 

ambos os sexos, com faixa etária entre 6 a 20 anos, os quais são atendidos no ambulatório do 

Setor de Endocrinologia do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Bezerra 

(HUPHB/HOSPED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Tabela 2). O grupo 

normoglicêmico foi constituído por 97 indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, os quais 

apresentaram a mesma faixa etária do DM1, além de compreenderem a mesma classe 

socioeconômica. Estes indivíduos eram alunos de escolas da rede pública de ensino da cidade 

de Natal-RN, convidados aleatoriamente a participar do nosso estudo. Tanto o grupo DM1 

quanto o NG foram divididos em quatro subgrupos, de acordo com a Classificação de Tanner, 

T1, T2, T3, T4, para viabilizar uma avaliação comparativa.  

 

 

TABELA 2: Caracterização dos indivíduos quanto ao grupo, Classificação de Tanner e 

Tempo de doença. 

 

 

Masculino 

p-
valor 

Feminino 

p-
valor DM1 

N = 33 
NG 

N = 43 
DM1 

N = 41 
NG 

N = 54 

Idade (anos) 11,88  3,77 11,47  3,24 0,614
1 

12,41  3,77 12,35  3,82 0,937
1 

IMC (kg/m
2
) 19,50  3,84 18,67   2,85 0,423

1 
20,03  4,80 18,40  2,96 0,128

1 

Tempo de 
doença (anos) 

5,13  3,32   5,00  3,66  0,891
2 

Estágio de Tanner (%)  
 

  
 

1 34,5 66,7 

0,052
3 

30,6 22,2 

0,283
3 

2 17,2 11,1 5,6 13,9 

3 13,8 0 8,3 19,4 

4 34,5 22,2 55,6 44,4 

Média  desvio-padrão. 
1 – P-valor do teste t para comparação das médias entre os grupos do mesmo gênero; 
2 – P-valor do teste t para comparação entre os gêneros do mesmo grupo; 

3 – P-valor do teste de 
2
 para verificar independência entre os estágios e grupo do mesmo sexo. 

 



  

 

A Classificação de Tanner é um parâmetro bastante importante a ser avaliado quando 

se estuda crianças e adolescentes, uma vez que irá avaliar as relações dos estágios de 

maturação sexual com diversas características biológicas como crescimento estatural, 

incrementos de peso, desenvolvimento muscular e modificações bioquímicas. Estudos 

longitudinais acerca do estadiamento pubertário realizados por Marshall e Tanner (1974) em 

1969 e 1970, para meninas e meninos, respectivamente, evidenciaram as inter-relações das 

características sexuais para ambos os sexos, fornecendo informações sobre desenvolvimento 

hormonal de grande valor na avaliação de crescimento e desenvolvimento físico. A partir de 

então, as informações acerca de fatores hormonais, desenvolvimento estatural e das 

características secundárias do desenvolvimento puderam ser levadas em consideração para 

que fosse possível avaliar de uma forma mais detalhada as alterações em ambos os sexos 

durante o desenvolvimento pubertário, levando em consideração as características e alterações 

peculiares a cada sexo  (BARBOSA, FRANCESCHINI E PRIORE, 2006).   

Os indivíduos diabéticos tipo 1 e NG enquadram-se dentro dos parâmetros estudados 

por Marshall e Tanner (1974) para cada estágio de maturação sexual, de acordo com a faixa 

etária e o desenvolvimento de pêlos e genitália para ambos os sexos, além das mamas para as 

meninas. Os dados apresentados na Tabela 1 mostram que a média de idade entre os grupos 

estudados está proporcional em ambos os sexos. O Índice de Massa Corporal (IMC) tanto dos 

indivíduos DM1 quanto dos NG mostrou-se dentro dos padrões da normalidade (entre 18,5 e 

25 kg/m
2
), sem diferença significativa entre os sexos. Os indivíduos diabéticos estudados 

apresentaram um tempo de doença em média de 5  3 anos, para ambos os sexos. Em relação 

ao desenvolvimento puberal, os indivíduos estudados convidados de forma aleatória a 

participar do estudo, foram agrupados em 4 estágios, de acordo com seu desenvolvimento 

puberal. Observa-se que a proporção de indivíduos DM1 e NG em cada estágio de Tanner foi 

bastante variada, devido a aleatoriedade. Para o sexo masculino, os indivíduos do grupo DM1 

apresentaram-se com 34,5% de distribuição nos estágios 1 e 4 de Tanner; já o grupo NG 

apresentou-se com 66,7% no estágio 1 de Tanner. Para o grupo NG, sexo masculino, nenhum 

indivíduo convidado foi classificado para o estágio 3. Para o sexo feminino, o grupo DM1 

apresentou-se com 55,6% no estágio 4 e o grupo NG com 44,4% também neste mesmo 

estágio. Os individuos estão portanto em maioria nos estágios 1 e 4, mas a aletoriedade do 

estudo nos permitiu obter resultados representativos e não previsíveis.    

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, é importante enfatizar que os 

indivíduos diabéticos são diagnosticados, em sua maioria, no estágio 1 de Tanner, uma vez 



  

que o tempo de doença é em média de 5  3 anos. Sendo assim, o desenvolvimento estatural 

ocorrerá com o diabetes em curso e consequentemente o quadro de hiperglicemia e 

hipoinsulinismo decorrente do diabetes poderá comprometer o ganho de massa óssea. Embora 

os pacientes alcancem o desenvolvimento de todos os estágios da puberdade, apresentarão 

provavelmente a microarquitetura óssea frágil e mais sujeita a fraturas. 

O perfil da amostra estudada corrobora com outros pesquisadores como Diniz-Santos 

et al. (2008), Çamurdan et al (2007), Brandão et al. (2007), que estudaram os Estágios de 

Tanner em pacientes diabéticos e obtiveram resultados semelhantes ao nosso quanto a 

homogeneidade de faixa etária, IMC, além de uma distribuição proporcinal dos indivíduos 

tanto DM1 quanto NG em relação aos estágios de maturação, demonstrando assim que os 

indivíduos estudados estavam com desenvolvimento puberal correspondente, em sua maioria, 

com a faixa etária. No presente estudo, foi possível observar, de acordo com os dados obtidos 

pela análise das fichas dos indivíduos estudados, que o gênero feminino apresentou um 

pequeno atraso quanto à maturação sexual quando comparados com o grupo NG, embora 

alcancem igualmente todos os estágios (resultados não mostrados). Para o sexo masculino, 

não foram observadas alterações quanto ao processo de maturação sexual quando comparados 

aos respectivos NG. 

É importante mostrar que todos os indivíduos estudados foram nascidos em sua grande 

maioria na cidade de Natal-RN, sendo a minoria de cidades do interior do estado. Assim, a 

amostra pode ser considerada homogênea quanto a origem de nascimento e vida do indivíduos 

(Figura 4), bem como quanto à classe socioeconômica. Os dados provenientes desta amostra 

constituída por norte-riograndense serão bastante importantes para a literatura científica, pois 

irá retratar o perfil metabólico dos indivíduos desta região, uma vez que dados que 

caracterizem a população com diabetes tipo 1 no Brasil são bastante escassos. 

 



  

 

 

 

FIGURA 4 - Distribuição de acordo com o local de nascimento dos indivíduos dos grupos 

normoglicêmico e diabético (SP: São Paulo; PI: Piauí; RN: Rio Grande do Norte) 

 

 

Todos os indivíduos estudados (DM1 e NG) foram submetidos à realização de 

dosagens bioquímicas e diagnóstico por imagem para avaliar o metabolismo ósseo e o perfil 

metabólico destes indivíduos, como mostra a Tabela 3.  Os resultados foram avaliados de 

acordo com os estágios de Tanner para ambos os grupos. 

O controle glicêmico é de fundamental importância na prevenção das complicações 

decorrentes do diabetes. Estudos publicados pelo Diabetes Control and Complications Trial 

(DCCT) demonstraram que um controle glicêmico intensivo está intimamente relacionado 

com a prevenção de complicações microvasculares (retinopatia e nefropatia), como também 

de complicações neuropáticas (ADA,2008). 

Segundo a ADA (2008), três quartos dos casos de DM1 são diagnosticados em 

indivíduos na faixa etária inferior a 18 anos. Crianças diabéticas diferem de adultos diabéticos 

em diversos aspectos, incluindo sensibilidade a insulina relacionada à maturidade sexual, 

crescimento físico, habilidade de cuidar de si mesmo, e importante vulnerabilidade 

neurológica à hipoglicemia. Neste sentido, enquanto padrões de manutenção do diabetes 
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refletem a necessidade de manter o controle glicêmico mais próximo possível dos valores de 

referência para indivíduos adultos, em crianças deve ser levado em consideração o grande 

risco de desenvolvimento de danos neurológicos associados a hipoglicemia. As metas a serem 

atingidas quanto a concentração de glicose em jejum são de 90 a 180 mg/dL em crianças de 6 

a 12 anos; e de 90 a 130 mg/dL para adolescentes e jovens adultos de 13 a 19 anos (ADA, 

2008). 

A Tabela 3 e a Figura 5 mostram os valores da glicemia de jejum dos grupos 

estudados em função da Classificação de Tanner. Como pode ser observado, os indivíduos do 

grupo diabético apresentaram concentrações de glicose significativamente superiores 

(P<0,05) àquelas encontradas para o grupo NG em todos os estágios de Tanner. Além disso, é 

possível observar que os valores obtidos para o grupo DM1 nos 4 estágios de Tanner são 

superiores àqueles determinados como metas para um bom controle glicêmico pela ADA 

(2008), o que já indica a grande probabilidade de um aparecimento precose das complicações 

associadas ao diabetes. 

A concentração de hemoglobina glicada é utilizada para monitorar a concentração de 

glicose durante um período de cerca de 120 dias e para avaliar a eficácia da insulinoterapia. A 

ADA (2008) recomenda que a meta da terapia para o diabético é atingir a HbA1c inferior a 7% 

e o tratamento deverá ser acionado a partir de valores superiores a 8%. A hemoglobina 

glicada deve ser determinada pelo menos a cada 6 meses para pacientes que estejam atingindo 

as metas estabelecidas para um controle adequado da glicose, sendo este período reduzido 

para 3 meses caso estas metas não sejam atingidas. As metas dos tratamentos tem sido 

baseadas na relação entre a HbA1c e as complicações associadas ao diabetes (ADA, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TABELA 3 - Resultados das análises bioquímicas e diagnóstico por imagem dos indivíduos        

DM1 e NG. 

 

Variáveis Grupo 
ESTÁGIOS DE TANNER 

T1 T2 T3 T4 

Glicose (mg/dL) 
DM 1 174,29  101,28* 264,29  67,33* 174,36  58,55* 235,02  105,86* 

NG 76,44  7,87 78,08  9,90 74,64  7,29 74,76  6,35 

Hg glicada (%) 
DM 1 9,73  2,85* 11,98  2,12* 9,46  3,69 10,67  2,56* 

NG 7,01  0,69 6,45   0,50 6,39  1,05 6,95  0,62 

Proteínas Totais (g/dL) 
DM 1 6,22  1,16 5,91  0,83 6,01  1,37 6,29  1,08* 

NG 6,61  0,43 6,81   0,70 6,47  0,49 7,16   1,68 

Albumina (g/dL) 
DM 1 3,70  1,17 3,60  0,62 3,28  0,67 3,28  0,40* 

NG 3,60  0,46 3,90   0,41 3,43  0,22 4,16  0,55 

Microalbuminúria (mg/L) 
DM 1 3,57  2,21* 3,49  2,56 5,20  3,07 30,11  38,89* 

NG 7,54  5,74 8,32  8,42 5,15  3,58 6,06  3,46 

Uréia (mg/dL) 
DM 1 32,63  9,91* 31,21  3,15 23,79  4,06 28,90  6,17* 

NG 24,70  6,60 26,25  5,96 23,86  5,17 22,33  4,50 

Creatinina (mg/dL) 
DM 1 0,66  0,08 0,73  0,08* 0,72  0,07 0,80  0,13 

NG 0,61  0,13 0,54  0,10 0,59  0,16 0,72  0,18 

Fosfatase Alcalina (U/L) 
DM 1 305,54  83,02 316,61  40,47 305,28  112,04 222,71  131,14 

NG 293,56  57,57 320,04  58,92 349,72  71,65 215,31  130,32 

Osteocalcina (ng/mL) 
DM 1 30,44  14,95* 34,85  16,75 22,50  23,95* 26,88  21,48 

NG 55,96  23,14 62,02  33,18 62,50  20,02 37,43  33,24 

Cálcio (mg/dL) 
DM 1 10,98  1,78 10,67  1,22 10,74  1,60 10,05  1,11 

NG 10,68   1,51 10,02  1,43 10,32  0,86 9,37  1,71 

Ca Ionizado (mmol/L) 
DM 1 0,80  0,15 0,82  0,11 0,87  0,15 0,80  0,09 

NG 0,70  0,12 0,77  0,05 0,71  0,09 0,79  0,12 

Fósforo (mg/dL) 
DM 1 4,96  0,62 4,37  0,49 4,53  0,62 4,36  0,88 

NG 5,18  0,67 4,51  0,51 5,24  0,82 4,54  0,73 

Magnésio (mg/dL) 
DM 1 2,11  0,36 1,99  0,25 2,12  0,69 2,10  0,36 

NG 2,22  0,28 1,95  0,31 2,16  0,21 2,18  0,38 

Fosfatase Ácida (U/L) 
DM 1 7,63  2,88 7,25  1,27 6,93  2,18 5,65  2,67 

NG 7,26  2,39 8,66  3,69 6,56  0,67 6,32  2,97 

Z-Score (L1-L4) 
DM 1 -0,86  0,95 -0,78  0,97 -0,43  1,57 -0,73  1,43* 

NG -0,64  0,82 -0,20  1,31 -0,48  1,14 0,32  0,94 

 

Média  Desvio padrão. 
* Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo 
Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 
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As concentrações de hemoglobina glicada nos 4 subgrupos do grupo DM1 mostraram-

se aumentadas em relação ao  respectivo NG (Tabela 3, Figura 6). Os subgrupos DM1 T1, 

DM1 T2, DM1 T4 mostraram concentrações significativamente superiores (P<0,05) quando 

comparados ao grupo NG (Figura 6).  Observa-se que os valores médios de hemoglobina 

glicada obtidos para o DM1, em todos os estágios de Tanner, foram superiores aos 

recomendados pela ADA (2008). Portanto, valores encontrados para glicemia e hemoglobina 

glicada para o grupo diabético revelaram que os pacientes apresentam um controle glicêmico 

satisfatório. Valores de hemoglobina glicada superiores a 8% em crianças e adolescentes com 

DM1 também foram observados por Eppens et al. (2006), que acompanharam adolescentes de 

14 a 17 anos, Faulkner; Chang (2007), avaliando crianças e adolescentes de 10 a 18 anos e 

Sena et al. (2003), que avaliaram uma população de diabéticos com idade de 4 a 16 anos. 

Estudos realizados por Diniz-Santos et al. (2008), Çamurdan et al  (2007), Brandão et al. 

(2007), Moyer-Mileur et al (2004), também revelaram em crianças e adolescentes valores que 

conferem um controle glicêmico insatisfatório. 

De acordo com as observações do grupo aqui estudado, muitos dos adolescentes com 

DM1 não aceitavam a doença, e isso refletia no baixo controle glicêmico, uma vez que a 

insulinoterapia era por eles executada sem a atenção necessária. Além disso, não 

apresentavam adesão à dieta e ao exercício físico. O fato de estarem em uma fase de 

mudanças tanto hormonais como psicológicas dificulta inclusive a ajuda dos pais. No caso das 

crianças, o controle glicêmico era mais fácil de ser controlado, pois aceitavam ser assistidos 

pelos pais e/ou responsáveis.  

BUI e DANEMAN (2006) relataram resultados semelhantes para pacientes diabéticos 

na adolescência, os quais tendem a não apresentarem um controle glicêmico satisfatório 

devido a alterações hormonais pertinentes à faixa etária, como também certa resistência ao 

tratamento. Algumas variáveis, difíceis de isolar e avaliar, podem estar envolvidas no controle 

glicêmico, como: fatores emocionais, sócio-econômicos, transgressões alimentares e 

ocorrência de viroses (SENA et al., 2003). Além destes fatores, também estão relacionados a 

resistência insulínica associada à puberdade, falta de supervisão adequada dos pais e 

distúrbios psiquiátricos (depressão, distúrbios alimentares). 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 5 – Concentração sérica de glicose dos grupos DM1 e NG de acordo com a 

Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. *Diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo 

Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 
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FIGURA 6 – Concentração de hemoglobina glicada dos grupos DM1 e NG de acordo com a 

Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. *Diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo 

Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 
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A Tabela 3 mostra as concentrações séricas de proteínas totais, albumina, uréia e 

creatinina, além da concentração urinária de microalbuminúria em amostra isolada. É possível 

observar que a concentração sérica de proteínas totais apresentou-se dentro dos valores de 

referência (VR) (Anexo 5) nos subgrupos estudados dos grupos NG e DM1, embora para o 

DM1 T4 que apresentou uma diferença significativa quando comparada às concentrações de 

proteínas totais com seu respectivo NG. O mesmo foi observado para as concentrações de 

albumina, onde todos os grupos apresentaram concentrações compreendidas dentro dos VR, 

embora para o DM1 T4 tenha mostrado uma diferença significativa entre os grupos DM1 e 

NG. Portanto, tanto a concentração de proteínas totais quanto a de albumina apresentaram 

valores inferiores para o grupo DM1 quando comparado ao NG. Esta diminuição poderia ser 

atribuida, provavelmente, à glicação não enzimática das proteínas plasmáticas em função do 

excesso de glicose circulante. Por outro lado, deve-se considerar também que essa diminuição 

protéica pode ser indicativa de uma perda inicial da função renal, indicando assim uma 

possível alteração renal no grupo DM1 T4, no qual o indivíduo possui um maior tempo de 

doença, e consequentemente, de evolução das complicações.  

A nefropatia diabética ocorre em 20 a 40% dos pacientes com diabetes, sendo 

considerada a principal causa de doença renal em estágio terminal. A albuminúria persistente 

de 30 – 299 mg/24h (microalbuminúria) tem sido considerada como o principal indício da 

instalação do quadro de nefropatia diabética no DM1. A microalbuminúria é também utilizada 

como marcador de risco aumentado de doenças cardio-vasculares (DCV). Os indivíduos com 

microalbuminúria que progride para macroalbuminúria (300 mg/24h) são susceptíveis à 

progressão de doença renal de estágio terminal. No entanto, tem sido demonstrado que 

intervenções como controle da pressão arterial e um bom controle glicêmico podem reduzir o 

risco de desenvolver esta doença, além de desacelerar a progressão da doença renal naqueles 

com quadro patológico já instalado (ADA ,2008). Estudo prospectivo realizado por Amin et 

al. (2008) descrevendo fatores independentes para o desenvolvimento da microalbuminúria e 

progressão da macroalbuminúria em indivíduos com cerca de 8,8 anos de diabetes tipo 1, 

constatou que para o DM1 na infância  o único fator modificável foi o controle glicêmico 

insatisfatório que acarretava o desenvolvimento da microalbuminúria.  

Achados sobre a concentração de albumina sérica em estudo realizado por Duarte et 

al. (2005) em modelo animal diabético tipo 1 não tratado com insulina corroboram com o 

nosso resultado, apresentando correlação linear com o tempo de doença. Ao contrário dos 

nossos resultados, estudo realizado por Rasheed e Ali (2006) em adultos com DM1 

demonstrou que a concentração de albumina sérica encontrava-se elevada nestes indivíduos 



  

devido modular a modificação redox fisiologicamente, servindo como biomarcador do 

estresse oxidativo. 

A concentração urinária de microalbuminúria mostrou-se dentro dos VR nos grupos 

estudados nos estágio de Tanner T1, T2 e T3, com diferença significativa no DM1 T1. Já os 

valores obtidos no DM1 T4 foram significativamente superiores aos VR e ao respectivo 

controle, sugerindo assim a presença de uma possível lesão glomerular. Segundo Mogensen 

(2006), a microalbuminúria está associada com dano estrutural nos rins e perda da auto-

regulação, além de estar relacionada com processo inflamatório neste órgão. Estudo realizado 

por Romero, et al (2007) em pacientes diabéticos com 15 anos de doença, revelou que a 

microalbuminúria estava bem correlacionada com formas crônicas da retinopatia diabética, e 

no final do estudo pode-se observar que alguns pacientes desenvolveram tanto retinopatia 

como lesão renal, devido principalmente a um controle glicêmico inadequado, observado 

pelos valores elevados de hemoglobina glicada, associado ao aumento da pressão arterial.  

De acordo com as concentrações séricas de uréia nos grupos estudados (Tabela 3) 

observa-se que os valores encontram-se aumentados em relação aos VR (Anexo 5) tanto no 

DM1 quanto no NG, com diferença significativa no DM1 T4. As concentrações séricas de 

creatinina apresentaram-se dentro dos VR, com diferença significativa em DM1 T2. 

Resultados semelhantes para estes analitos foram encontrados por Atebek; Pirgon; 

Karagozoglu (2006), que estudando crianças de 4 a 17 anos não observaram diferenças 

significativas entre os grupos diabético e controle. Estudo realizado por Duarte et al. (2005) 

em modelo animal diabético tipo 1 não tratado com insulina também não observou diferença 

na concentração sérica de creatinina. 

Diante dos resultados obtidos para todos os analitos utilizados para avaliar a função 

renal (Tabela 3), é possível observar que o estágio de Tanner T4, onde se encontram os 

pacientes diabéticos de 16 a 20 anos, consequentemente com um maior tempo de doença, 

apresenta valores significativamente elevados quanto às concentrações de proteínas totais, 

albumina e microalbuminúria, sugerindo assim um início precoce de comprometimento renal, 

visto que os valores elevados de microalbuminúria são preditores de lesão glomerular em 

pacientes diabéticos tipo 1 (MOGENSEN, 2006). O quadro de microalbuminúria elevada 

associado ao controle glicêmico insatisfatório é indicativo de um comprometimento renal 

precoce. Estudo realizado por Amin et al. (2008) em adultos com DM1 também encontraram 

valores elevados de microalbuminúria como preditor de uma complicação renal. 

Os pacientes diabéticos do nosso estudo foram acompanhados a cada três meses pela 

equipe de endocrinologia do HOSPED, onde o tratamento insulínico foi avaliado nessa visita 



  

trimestral, para que pudesse ser ajustado da melhor maneira possível, prevenindo assim e/ou 

retardando o desenvolvimento das complicações associadas ao diabetes. Neste sentido, 

durante o período de contato com os pacientes (cerca de 2 anos) 2 pacientes diabéticos 

apresentaram retinopatia como complicação da doença (Anexo 6). Este resultado sugere que o 

controle glicêmico insatisfatório destes pacientes estaria promovendo um dano na 

microvasculatura, podendo assim acarretar outras complicações de forma precoce, como para 

o caso da lesão glomerular discutida anteriormente. Segundo a literatura a retinopatia 

geralmente está associada a ocorrencia de osteopatias e diminuição da DMO (HADJIDAKIS 

et al., 2006). 

O Diabetes mellitus e a osteoporose são doenças crônicas com grandes conseqüências 

socioeconômicas. Embora o mecanismo responsável pelo desenvolvimento da osteopatia 

diabética não tenha sido ainda totalmente elucidado, fatores específicos pertinentes ao 

diabetes contribuem para esta complicação, entre eles a duração da doença e o controle 

metabólico insatisfatório. (HADJIDAKIS et al., 2006). Resultados contraditórios tem sido 

apresentados na literatura no que diz respeito à cronicidade e os fatores que levam à 

osteopenia em crianças e adolescentes com DM1. Os autores sugerem que a metodologia 

utilizada para determinar a massa e/ou a densidade óssea, além do local de escolha para esta 

avaliação (vértebra, fêmur, rádio) também contribuem na definição do diagnóstico 

(ÇAMURDAN et al., 2007). 

As alterações no metabolismo ósseo em indivíduos com controle glicêmico 

insatisfatório por um período prolongado foram estudadas pela primeira vez em 1948 por 

Albright e colaboradores. Entretanto, a importância do tempo de doença, do controle 

glicêmico ou do regime de insulina em relação à saúde óssea ainda não é totalmente 

esclarecido (MOYLER-MILEUR et al., 2004). Estudo realizado por Brandão et al (2007) com 

crianças e adolescentes com DM1 para avaliar o metabolismo ósseo relacionado com o tempo 

de doença e o controle metabólico revelou que estes indivíduos apresentavam massa óssea 

normal quando comparados a indivíduos saudáveis, mas que o tempo de doença e o controle 

glicêmico insatisfatório poderiam influenciar negativamente a massa óssea. Já Moyer-Mileur 

et al (2004), constatou em seu estudo com crianças e adolescentes com DM1 (Utah, USA) que 

a estatura e a massa óssea dos mesmos era inferior a dos indivíduos saudáveis, apesar de 

apresentarem crescimento e maturação sexual normais.  

O perfil do metabolismo mineral e ósseo pode ser avaliado por várias técnicas, 

incluindo marcadores bioquímicos circulantes e urinários, além da densitometria óssea. A 

densitometria óssea é precisa, não invasiva, mas lenta em revelar mudanças, embora seja o 



  

método mais utilizado para o diagnóstico da osteopenia/osteoporose. Entretanto, deve-se 

lembrar que a densitometria é a fotografia de um momento apenas. Assim, associado a 

densitometria o perfil metabólico do tecido ósseo é também avaliado através de medidas de 

parâmetros bioquímicos (ANIJAR, 2004; BRANDÃO et al., 2007). Entre os parâmetros mais 

utilizados e reconhecidos como marcadores do metabolismo ósseo tem-se a fosfatase alcalina 

(total e óssea específica) como marcador do estágio inicial de maturação dos osteoblastos; a 

osteocalcina como marcador do estágio final de maturação dos osteoblastos; a TRAP e a 

TRAP tipo 5b como marcadores clássicos da atividade dos osteoclastos, piridinolina, 

deoxipiridinolina e telopeptídeos (CTX e NTX), marcadores de nova geração que são 

produtos da degradação do colágeno, e representam o processo de reabsorção óssea 

(SARAIVA, LAZARETTI-CASTRO, 2002).  

Dentre os marcadores de formação óssea estudados no presente trabalho, tem-se a 

fosfatase alcalina total (Tabela 3, Figura 7). Como pode ser observado na Figura 6, os valores 

da atividade da fosfatase alcalina estão acima dos VR (Anexo 5) para ambos os grupos 

estudados. Considerando-se que os indivíduos estudados (DM1 e NG) estão em uma faixa 

etária de desenvolvimento estatural, é esperado que a atividade da fosfatase alcalina esteja 

acima dos VR, indicando assim uma formação óssea intensa associada ao crescimento. 

Entretanto, para o estágio T4 observa-se uma redução nos valores para ambos os grupos 

(cerca de 30%) a qual estaria associada a uma faixa etária de 16 a 20 anos onde naturalmente 

o desenvolvimento estatural encontra-se mais discreto. Considerando-se que a fosfatase 

alcalina é um marcador do estágio inicial de maturação dos osteoblastos, o fato de sua 

atividade não estar alterada no grupo DM1 em comparação com NG sugere que 

provavelmente o diabetes não estaria alterando especificamente os estágios iniciais do 

processo de formação óssea, embora poderia estar alterando outras fases bem como a própria 

reabsorção óssea.  

Resultados diversos têm sido encontrados na literatura. Hie et al (2007) estudaram o 

efeito do DM1 no metabolsimo ósseo através de modelos animais induzidos por strepzotocina 

e observaram que a atividade da fosfatase alcalina no fêmur dos ratos apresentou-se 

significantemente reduzida quando comparada ao controle, embora os níveis de mRNA da 

fosfatase alcalina não apresentaram alteração. McCabe (2007) relata ao avaliar a atividade dos 

osteoblastos através de marcadores de formação em tíbias de animais diabéticos, que os 

marcadores de formação como osteocalcina sérica, mRNA osteocalcina e fosfatase alcalina 

sérica apresentaram valores diminuídos, sugerindo que a perda óssea estaria associada a 



  

redução da atividade dos osteoblastos principamente nos estágio tardios de maturação destas 

células. 

Considerando-se que a diminuição da atividade dos osteoblastos tem sido apontada 

como responsável pela perda óssea associada ao DM1 (McCABE, 2007), a concentração 

sérica de osteocalcina foi determinada para os grupos DM1 e NG. A osteocalcina, um 

reconhecido marcador tardio da maturação dos osteoblastos, e portanto da formação óssea 

apresentou-se reduzida, como mostra a Tabela 3 e Figura 8. 

Observa-se uma diminuição da concentração de osteocalcina para os grupos DM1 T1, 

T2 e T3 quando comparados aos respectivos NG (s), sugerindo que esta diminuição sérica 

estaria associada a diminuição do número e/ ou diferenciação dos osteoblastos contribuindo 

consequentemente para a redução da formação óssea. Para os grupos NG e DM1 T4 observa-

se valores reduzidos quando comparados aos demais grupos, embora não apresente diferença 

em relação ao NG T4. Novamente, este comportamento estaria associado a faixa etária do 

grupo T4 (16 a 20 anos) cujo desenvolvimento estatural mostra-se mais discreto. Entretanto, o 

fato do desenvolvimento ósseo ter ocorrido em paralelo à presença do diabetes, poderá estar 

associado a um pico de massa óssea reduzido e frágil, como será mostrado nos resultados de 

DMO. 

Brandão et al (2007) corroboram com estes resultados, sugerindo que o controle 

metabólico insatisfatório estaria associado a alteração do turnover ósseo. Por outro lado, 

Diniz-Santos et al (2008) não observaram diferença significativa nas concentrações de 

osteocalcina dos pacientes diabéticos estudados quando comparados aos seus respectivos 

controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – Atividade enzimática da fosfatase alcalina dos grupos DM1 e NG de acordo 

com a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão 

*Diferença estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada 

com o grupo Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 
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Segundo Moyer-Mileur et al. (2004), pesquisas experimentais e clínicas têm reforçado 

que a perda óssea associada ao DM1 é um reflexo da hiperglicemia crônica e do 

hipoinsulinismo. Considerando-se que a insulina, um hormônio anabólico, é responsável pela 

estimulação dos osteoblastos, a deficiência da mesma pode causar uma redução das células 

osteoblásticas, bem como alterar seu processo de maturação (TRAILKILL et al., 2005), 

Assim as células mesenquimais imaturas e não diferenciadas em osteoblastos maduros 

apresentam uma expressão gênica das proteínas alterada. Recentemente, foi demonstrado que 

moléculas como substratos do receptor de insulina (IRS) mediam a sinalização do receptor de 

IGF e este cross-talk através do IRS pode ser via insulina e IGF nos osteoblastos 

(THRAILKILL et al., 2005). Considerando-se que as concentrações de IGF-I, do receptor de 

IGF-I e dos IRS estão reduzidos em função do diabetes, a alteração na sinalização da insulina 

nas células ósseas resultaria em diferença local de IGF-I. Além disso, o fato dos IRS estarem 

presentes em osteoblastos e osteoclastos e a insulina promover inibição da atividade 

osteoclástica e ativação de osteoblastos, sugere que o efeito da insulina no osso é de 

formação, com diminuição da reabsorção, o que atribui à insulina uma ação anabólica para o 

osso (THRAILKILL et al., 2005). 

Portanto, embora uma associação direta entre ação da insulina e formação óssea ainda 

não esteja evidenciada, os estudos tem suportado o potencial da insulina como um agente 

anabólico, demonstrando uma regeneração óssea pelo tratamento com insulina mesmo diante 

de uma hiperglicemia moderada.  

Para o presente estudo, embora os pacientes com DM1 recebam suporte clínico e 

tratamento com insulina, é possível sugerir que o controle glicêmico insatisfatório estaria 

associado à redução da concentração sérica de osteocalcina e possível comprometimento da 

formação óssea, refletindo provavelmente estar associado aos estágios tardios da maturação 

dos osteoclastos. Deve ser ainda considerado que sendo a população de baixo nível sócio-

econômico fatores com adesão ao tratamento, estado nutricional e acesso à insulina colaboram 

para este quadro. 

No que diz respeito a reabsorção óssea, muitos estudos tem sido direcionados a 

avaliação da atividade dos osteoclastos no DM1, tanto em modelo animal com para humanos. 

Segundo a literatura, a atividade dos osteoclastos não explicaria a perda óssea associada ao 

DM1,uma vez que não tem sido evidenciada uma alteração ou mesmo a ocorrerência de 

inibição da atividade destas células. Na realidade, existe a hipótese de que a alteração da 

atividade dos osteoclastos contribuiria sim para a redução da maturação dos osteoblastos, pois 



  

ocorre redução de fatores produzidos pelos osteoclastos que levariam a estimulação dos 

osteoblastos. 

Para avaliar a reabsorção óssea geralmente são medidos marcadores séricos e 

urinários. Considerando-se que os urinários são confundidos pela poliúria diabética e 

nefropatia, é indicado realizar ao mesmo tempo a dosagem de marcadores séricos (McCABE 

2007). 

No presente trabalho, para avaliar o processo de reabsorção óssea foi medida a 

atividade sérica da fosfatase ácida tartarato-resistente (TRAP), que é uma isoenzima 

lisossomal encontrada nos ossos, plaquetas, eritrócitos e baço (DUARTE et al., 2005). A 

Figura 9 ilustra a atividade enzimática da TRAP nos indivíduos estudados, não sendo 

observadas alterações na atividade desta enzima nos grupos DM1 e NG. A literatura relata 

dados controversos em relação à atividade da TRAP. Estudo em modelo animal realizado por 

Duarte et al (2005) observou um progressivo aumento da atividade da TRAP sugerindo um 

aumento da reabsorção óssea pelos osteoclastos. McCabe (2007) relata que a redução da 

atividade osteoclástica observada através da TRAP pode ser secundária a redução da 

maturação osteoblástica, estando associado à uma diminuição da sinalização dos osteoclastos. 

Sendo assim, o aumento da atividade dos osteoclastos não será um mediador da perda óssea 

no DM1 e sim, a supressão da atividade dos osteoblastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – Concentração de osteocalcina dos grupos DM1 e NG de acordo com a 

Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão *Diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo 

Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 

 

 

 

 

 

 

4321

Categoria de Tanner

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

O
s
te

o
c
a
lc

in
a

 (
n

g
/m

L
)

NG

DM 1

 

*

*



  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Atividade enzimática da TRAP dos grupos DM1 e NG de acordo com a 

Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão *Diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo 

Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 
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O osso é um tecido endócrino, responsável pela regulação de vários íons, como cálcio, 

fósforo, magnésio e zinco (MOYER-MILEUR et al., 2004). Durante a puberdade, o pico de 

massa óssea é alcançado em aproximadamente 50 a 60%. Embora não existam dados 

suficientes para determinar com precisão os efeitos do DM nas concentrações de ions 

constituintes do componente mineral ósseo, diferenças significativas na quantidade de alguns 

desses minerais tem sido reportadas durante o crescimento ósseo normal, possivelmente com 

o DM  interferindo no padrão final da mineralização óssea  (SUZUKI et al., 2000).  

Considerável atenção vem sendo dada ao íon cálcio no que diz respeito as alterações 

relacionadas com o DM, uma vez que a insulina pode influenciar diretamente no transporte 

de cálcio para os sítios de formação óssea. Além disso, o DM tem sido caracterizado pelo 

aumento da excreção urinaria do cálcio, flutuações importantes nos níveis de absorção 

intestinal e reabsorção renal desse íon e mudanças no turnover ósseo. Tem sido implicados 

como mecanismos da osteopenia diabética um balanço negativo do cálcio, alterações no 

metabolismo da vitamina D e do colágeno, além do aumento bem como a diminuição do 

turnover. Além disso, a diminuição ou ausência da ação da insulina pode afetar diretamente a 

função osteoblástica (KEMINK et al., 2000; NICODEMUS, FOLSOM, 2001). 

A calcificação da matriz óssea começa quando os íons cálcio e fósforo atingem 

concentrações ideais para a precipitação nas fibras de colágeno. Entretanto, o acesso do íon 

cálcio aos sítios de mineralização através do transporte à nível de osteoblastos e osteócitos 

ainda não esta completamente esclarecido (GAY et al., 2000). 

   Algumas conseqüências do próprio estado diabético como glicosúria, fosfatúria, 

calciúria, hipomagnesemia, acidose sistêmica e trocas hormonais, podem contribuir para as 

perdas minerais do esqueleto observadas tanto no Tipo 1 quanto no Tipo 2 (GALE, 2001). 

Em decorrência dessas considerações, tem sido descrito um papel relevante para a 

necessidade do controle metabólico e manutenção da massa esquelética na clínica do diabetes 

(SALTIEL, KAHN, 2001). 

Para avaliarmos o metabolismo mineral do DM1 e NG, foram feitas as dosagens 

séricas de cálcio total e ionizado, fósforo, magnésio. Ao observarmos os resultados mostrados 

na Tabela 3, observa-se que todos íons estudados encontram-se dentro dos VR (Anexo 5). 

As figuras 10 e 11 mostram as concentrações séricas do cálcio total e ionizado 

respectivamente. Observa-se que os valores para DM1 mostraram-se dentro dos VR. Estudos 

realizado por Légre et al (2006) demonstraram concentrações séricas de cálcio total dentro 

dos VR quando comparados indivíduos diabéticos de ambos os sexos, corroborando com 



  

nossos resultados. Pastor et al (2000) também relatam que a concentração do cálcio sérico não 

está alterada em pacientes diabéticos Tipo 1 e em modelos animais experimentais, mesmo em 

diferentes  condições de tratamento e períodos de exposição ao estado de hiperglicemia 

crônico. 

A literatura relata casos de hipocalcemia principalmente em pacientes diabéticos com 

cetoacidose ou acidose metabólica aguda e em modelos diabéticos, devido a um desequilíbrio 

da homeostase óssea decorrente da patologia, sugerindo que a hipocalcemia pode ser co-

responsável pela osteopenia observada (DUARTE et. al., 2005; TOPALOGLU et. al., 2005).  

Observa-se na Tabela 3 que os valores encontrados para fósforo e magnésio nos 

grupos estudados estão compreendidos também dentro dos VR (Anexo5), não sendo 

observada nenhuma diferença. Nossos achados corroboram com ÇAMURDAN et al., 2007 

que estudaram a densidade mineral óssea em crianças diabéticas. Estudo realizado em modelo 

animal diabético não tratado com insulina por Vargas et al (2003) e Duarte et al (2005) 

também não encontrou alteração nas concentrações destes íons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

FIGURA 10 – Concentração sérica de cálcio total dos grupos DM1 e NG de acordo com a 

Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão *Diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo 

Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 
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FIGURA 11 – Concentração sérica de cálcio ionizado dos grupos DM1 e NG de acordo com 

a Classificação de Tanner. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão *Diferença 

estatisticamente significativa a um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo 

Normoglicêmico (NG) da mesma categoria de Tanner. 

Doenças crônicas como o diabetes, são reconhecidas como responsáveis por 

alterações no desenvolvimento puberal, estatural e consequentemente comprometimento em 

atingir o pico de massa óssea. O mecanismo fisiopatológico envolvido na diminuição da 

massa óssea de indivíduos com DM inclui a redução da atividade dos osteoblastos, alterações 

no metabolismo do cálcio e fósforo, redução da síntese de colágeno e/ou redução da produção 

do IGF-I e da insulina. Alguns estudos sugerem que pacientes com controle metabólico 

inadequado e um longo período de doença possuem uma predisposição à osteopenia 
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(VARGAS et al., 2003). Entretanto, não existe consenso entre as variáveis relatadas para 

perda de massa óssea na população diabética. 

A infância e adolescência são estágios durante os quais o organismo adquire grande 

parte de sua capacidade mineral. Durante estas fases observam-se os mais significativos 

aumentos de massa óssea. A DMO aumenta anualmente, com maior ênfase nos 3 primeiros 

anos pós-natal e  diminui progressivamente antes até o final da puberdade. Durante a 

puberdade, a DMO atinge o pico de aumento nos estágios 3  e 4 de Tanner para meninas e 

meninos, respectivamente. Após a puberdade, há uma diminuição progressiva do aumento da 

DMO entre 21 a 25 anos de idade, onde a DMO se estabiliza. Neste estágio o indivíduo atinge 

o pico de massa óssea. É importante lembrar que cerca de 30% da DMO é adquirida durante a 

puberdade, 20% durante a adolescência, sendo que 50% foi produzida entre os primeiros 

meses de vida até a puberdade. Portanto, cerca de 80% da massa óssea é adquirida durante a 

infância e adolescência, e a presença de doenças crônicas nesta fase promoverá uma redução 

da massa óssea enquanto ainda a mesma está em formação. 

No presente estudo, a massa óssea das crianças e adolescentes estudados foi medida 

pela DMO, apresentando a DMO volumétrica (g/cm
2
). Este conceito foi sugerido por Warner 

et al (1998) que partiu de um modelo utilizando a área óssea, peso, altura e o desenvolvimento 

puberal para obter-se a DMO ajustada, calculada após transformação logarítmica das 

variáveis e expressa em Z-score. Para medir a DMO o método DXA tem sido o mais indicado 

devido à baixa dose de radiação usada em crianças, baixo custo e por ser um método rápido e 

eficaz. Portanto, além dos parâmetros bioquímicos, a DMO dos indivíduos estudados foi 

avaliada através da densitometria óssea na coluna lombar, vértebras L1-L4 que representa o 

parâmetro utilizado para crianças. De acordo com o Z-Score de L1-L4 dos grupos estudados, 

mostrado na Tabela 3 e Figura 12, observa-se que embora os valores encontram-se dentro dos 

VR (Anexo 5) para densidade óssea para esta faixa etária, os grupos DM1 apresentaram 

sempre valores abaixo do seu respectivo NG, com diferença significativa para DM1 T4. Estes 

resultados somados ao comportamento dos marcadores ósseos estudados como a fosfatase 

alcalina e a osteocalcina, os quais também se encontram reduzidos, suportam a hipótese do 

comprometimento do desenvolvimento ósseo pelo diabetes, com uma provável 

microarquitetura óssea frágil e sujeita a fraturas, e que não atingiria o máximo pico de massa 

óssea. Além disso, o fato do grupo DM1 quando no último estágio da puberdade ter 

apresentado uma menor massa óssea quando comparados aos indivíduos NG, estaria 

associado ao maior tempo de doença e exposição ao estado de hiperglicemia e 

hipoinsulinismo, suficiente para induzir um efeito deletério precoce no osso, capaz de ser 



  

detectado. Assim, o controle glicêmico insatisfatório seria um fator de risco importante a 

determinar alterações no tecido ósseo dos indivíduos com DM1. Deve ser citado ainda que os 

pacientes DM T4 apresentaram um quadro de alterações dos marcadores renais que 

direcionaram a uma possível lesão glomerular, além de sinais de retinopatia. 

Neste sentido, é importante destacar que dentre os 74 indivíduos diabéticos estudados, 

cerca de 10% já apresentaram DMO abaixo dos padrões de normalidade, onde destes, cerca 

de 57% pertencem ao último estágio de Tanner ou DM1 T4. Thrailkil et al. (2005) também 

relatam estudos clínicos demonstrando uma diminuição na velocidade do crescimento e uma 

relativa deficiência precoce na densidade óssea de pacientes pediátricos com DM1. Já 

Brandão et al (2007) encontraram resultados em que os indivíduos diabéticos tiveram DMO 

normal na coluna lombar quando comparado a crianças sadias com mesmo perfil sócio-

econômico e cultural, exceto 2 crianças que apresentaram massa óssea inferior a -2,0 Desvio-

padrão (osteopenia), representando cerca de 5%. Deve ser considerado que no presente estudo 

foram avaliados praticamente o dobro de pacientes estudados por Brandão et al (2007), o que 

permitiu demonstrar um conjunto de alterações que suportam o desenvolvimento precoce da 

osteopenia associada ao DM1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – DMO dos grupos DM1 e NG de acordo com a Classificação de Tanner. Os 

resultados são expressos em média ± desvio padrão *Diferença estatisticamente significativa a 

um nível de 5% pelo teste t, quando comparada com o grupo Normoglicêmico (NG) da 

mesma categoria de Tanner. 
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Estudos moleculares tem sido desenvolvidos onde a expressão gênica da fosfatase 

alcalina óssea e osteocalcina bem como parâmetros histomorfométricos mostram-se reduzidos 

em modelos diabéticos induzidos por estrepzotocina, suportando a alteração do turnover 

ósseo (McCabe et al, 2007).  

ÇAMURDAN et al., (2007) ao estudar o papel da hemoglobina glicada, tempo de 

doença e a puberdade na densidade mineral óssea de crianças diabéticas observaram que Z-

score não foi alterado pelas mudanças agudas na concentração de hemoglobina glicada. 

Entretanto a hiperglicemia foi considerada um efeito adverso no Z-score em mudanças 

subagudas e crônicas. Segundo este estudo, a puberdade é um importante intervalo de tempo 

em termos de ganho de massa óssea, no qual a formação óssea ocorre em grande proporção 

quando comparado a outros estágios da vida. O efeito do estágio puberal vem sendo mais 

proeminente nos estágios iniciais da puberdade, no qual é observado um turnover ósseo 

rápido e o processo de mineralização ósseo é mais sensível a fatores ambientais. Existe um 

número limitado de estudos na literatura que abordam o estágio puberal, mas a maioria não 

relata impacto no Z-score.  

De acordo com a Tabela 3, os indivíduos do grupo DM1 nos estágios finais da 

puberdade apresentaram uma menor massa óssea lombar quando comparados aos respectivos 

NG. Assim sendo, a massa óssea estaria associada com a duração da doença. Entretanto, 

considerando o número de indivíduos diabéticos em cada estágio de Tanner, essa diferença de 

massa óssea nos grupos estudados não pôde ser melhor confirmada.  

Dados sobre a DMO em diabéticos tipo 1 são escassos e controversos. Enquanto que 

estudos não demonstram alterações na densidade óssea, outros observam diminuição 

significativa da DMO em pacientes com DM1 quando comparados aos seus respectivos 

controles. A correlação positiva entre quantidade de massa óssea e variáveis como idade, 

altura e peso corporal vem sendo descrita embora também contraditórias. 

No Brasil, estudos realizados por Brandão e colaboradores (2007) e Vargas et al 

(2003) caracterizando os pacientes da Bahia e no Rio de Janeiro, respectivamente, verificaram 

que pacientes com DM1 apresentam, mesmo que em índices baixos, alterações na massa 

óssea devido ao controle glicêmico insatisfatório. No Rio Grande do Norte não há relatos na 

literatura antecedentes aos nossos que abordem o metabolismo ósseo das crianças diabéticas 

norte-riograndensses. Deve ser considerado ainda que este estudo, realizado com pacientes do 

HOSPED/UFRN, teve uma característica importante que foi ter uma amostragem homogênia 

de crianças e adolescentes com DM1 quanto a origem demográfica, uma vez que a grande 

maioria (87%) são nascidos noe estado do Rio Grande do Norte. 



  

Diante dos resultados obtidos acerca do metabolismo ósseo foi possível observar que 

os pacientes diabéticos estudados, principalmente aqueles com maior tempo de doença (DM1 

T4), apresentam um desequilíbrio do turnover ósseo favorecendo a redução do processo de 

formação, o qual poderá acarretar uma perda da massa óssea em curto prazo. O tempo de 

doença mais prolongado juntamente com um controle glicêmico insatisfatório pode causar um 

impacto negativo na aquisição de massa óssea em uma idade precoce, já que estas crianças e 

adolescentes encontram-se em desenvolvimento estatural, coincidindo com a progressão do 

diabetes. O diabetes durante o desenvolvimento puberal e o estirão irá promover uma 

deficiência no ganho de massa óssea, alcançando assim um pico de massa óssea menor do que 

o de indivíduos saudáveis, podendo prejudicar o crescimento e deixar estes indivíduos mais 

sujeitos à fraturas.  

Apesar do tamanho reduzido da amostra de indivíduos diabéticos estudados em cada 

estágio de Tanner, este estudo apresentou indicativos suficientes para justificar a necessidade 

de uma prevenção precoce da osteopatia diabética a qual poderia estar sendo iniciada com o 

incentivo ao bom controle metabólico, associada a fatores nutricionais, físicos e endócrinos. 

Estudos epidemiológicos desta comunidade diabética do RN serão fundamentais para uma 

melhor caracterização e comparação com outros estados e países.  

Para validar marcadores moleculares sensíveis de alterações do metabolismo ósseo, 

estão sendo estudados a expressão gênica do RANK, RANKL e OPG (associados ao turnover 

ósseo) em amostras de RNA dos pacientes DM1 e NG. Os resultados obtidos poderão indicar 

alterações na massa óssea de forma ainda mais precoce do que com os marcadores circulantes 

e o diagnóstico por imagem. 

Um estudo epidemiológico para pacientes com Diabetes mellitus tipo 1 do RN, aliado 

à determinação de marcadores moleculares sensíveis às alterações do metabolismo ósseo, 

entre eles RANK, RANKL e OPG, estão sendo desenhados como metas a serem atingidas a 

curto prazo. Os resultados trarão importantes benefícios  em nível não só do estado do RN, 

mas para todo o país. 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. CONCLUSÕES 

 

 As crianças e adolescentes diabéticos apresentaram um desenvolvimento puberal em 

sua maioria correspondente à faixa etária. Entretanto, o desenvolvimento estatural ocorreu 

com o diabetes em curso, e as condições de hiperglicemia e hipoinsulinismo representaram 

importantes fatores de risco para a instalação da osteopenia e redução do pico máximo de 

massa óssea destes pacientes. . 

 

  O impacto da condição estabelecida pela diabetes desde os primeiro estágios de 

desenvolvimento puberal foi confirmado principalmente para os pacientes dos estágio finais 

de Tanner, 4 e 5, os quais apresentaram consequencias precoces como redução no turnover 

ósseo, lesão glomerular e sinais de retinopatia. 

 

  O controle glicêmico não satisfatório associado ao tempo de doença e ao 

hipoinsulinismo foram identificados como os principais fatores associados às complicações 

precoces evidenciadas nos pacientes DM1, evidenciando o impacto negativo na aquisição de 

massa óssea em curto prazo. 

 

 O conjunto de resultados obtidos suportam um início de desenvolvimento de uma 

osteopatia decorrente do diabetes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REFERÊNCIAS 

 

AHMAD, T,UGARPH-MORAWSKI, A, LEWITT, MS, JIAN LI, SA, M, BRISMAR, K. 

Diabetic osteopathy and the IGF system in the Goto-Kakizaki rat. Growth Hormone & IGF 

Research. 18: 404-411, 2008. 

ALBRIGHT, F.; REIFENSTEIN, E.C. Parathyroid glands and metabolic bone disease: 

selected studies. Williams Wilkins, Baltimore, 1948 

 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diagnosis and classification of Diabetes mellitus. 

Diabetes Care, Indianapolis, v. 31, n. 1, p. 43-48, jan. 2008. 

 

ANDERSON, D.M.; MARASKOVSKY, E.; BILLINGSLEY, W.L,; DOUGALL, W.C.; 

TOMETSKO, M.E.; ROUX, E. R.; TEEPE, M.C.; DUBOSE, R.F.; COSMAN, D.;  

GALIBERT, L. A homologue of the TNF receptor and its ligand enhance T-cell growth and 

dendritic-cell function. Nature. 390:175–179, 1997 

 

ANIJAR, JR. Densitometria óssea na prática médica. São Paulo: Sarvier, 2003. 

 

ARABI, A, NABULSI, J M, CHOUCAIR, M, KHALIFÉ, H, VIETH, R, FULEIHAN, G E-

H. Bone mineral density by age, gender, pubertal stages and socioeconomic status in healthy 

Lebanese children and adolescents. Bone. 35:1167-1179, 2004. 

 

BALL, GDC, HUANG, TTK, GOWER, BA, CRUZ, MLC, SHABI, GQ,WEIGENSBERG, 

MJ,GORAN,MIG. Longitudinal changes in insulin sesitivity, insulin secretion, and  cell 

function during puberty. The Journal of Pediatrics. 148:16-22,2006. 

 

BARBOSA, K B F B, FRANCESCHINI, S C C, PRIORE, S E. Influência dos estágios de 

maturação sexual no estado nutricional, antropometria e composição corporal de adolescentes. 

Rer. Bras. Saúde Matern. Infant. 6 (4): 375-382, 2006 

 

BARCELÓ A, AEDO C, RAJPATHAK S, ROBLES S. The cost of diabetes in Latin America 

and the Caribean. Bull World Health Organ 81(1): 19-27, 2003. 

 



  

BLAIR, JM, DUNSTAN, CR. RANK ligant. The International Journal of Biochimentry 

and Cell Biology. 39:1077-1081, 2007. 

 

BOYCE, BF, XING, L. Functions of RANK/RANKL/OPG in bone modeling and remodelin. 

Achives of Biochemistry and Biophysics. 473:139-146, 2008 

 

BRANDÃO, F R, VICENTE, E J, DALTRO, C H, SACRAMENTO, M, MORERIRA, A, 

ADAN, L. Bone metabolism is linked to duration disease and metabolic control in type 1 

diabetes mellitus. Diabetes Research and Clinical Practice. 78: 334-339, 2007. 

 

BUI, H, DENEMAN, D. Type 1 diabetes in childhood. Medicine. 34(3):113-117, 2006. 

 

ÇAMURDAN, M O, CINAZ, P, BIDECI, A, DEMIREL, F. Role of hemoglobin A1c, 

duration and puberty on bone mineral density in diabetic children. Pediatrics International. 

42: 645-651, 2007. 

 

COLI, AS. Inter-relações entre características de maturação sexual em adolescentes 

brasileiros. Pediat. 6:63-68, 1984. 

 

CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DIABETES. Diagnóstico e classificação do diabetes 

melito e tratamento do diabetes melito tipo 2. Sociedade Brasileira de Diabetes, 2002. 

 

DINIZ-SANTOS, D. R.; BRANDÃO, F, ADAN L, MOREIRA A, VICENTE E J, SILVA L 

R. Bone mineralization in young patients with type 1 diabetes mellitus and screening-

identified evidence of celiac disease. Dig Dis Sci 53:1240-1245, 2008 

 

DUARTE, V. M. G.; RAMOS, A. M. O.; REZENDE, L. A.; MACEDO, U. B. O.; 

BRANDÃO-NETO, J.; ALMEIDA, M. G.; REZENDE, A. A. Osteopenia: a bone disorder 

associated with Diabetes mellitus. J. Bone Miner. Metab., Tóquio, v. 23, n. 1, p. 58-68, jan. 

2005. 

 

EPPENS, M C, CRAIG, M E, CUSUMANO, J, HING, S, CHAN, A K F, HOWARD, N, 

SILINK, M, DONAGHUE, K C. Prevalence of diabetes complications in adolescents with 

type 2 compared with type 1. Diabetes Care. 29(6):1300-1306, 2006. 



  

 

FAULKNER, M S, GHANG, L. Family influence in self-care, quality of life, and metabolic 

control in school-age children and adolescents with type 1 diabetes. J. Pediatr. Nurs. 

22(1):59-68, 2007. 

 

FOUQUE-ALBERT, A, CHAPURLAT, R. Influence of RANKL inhibition on immune 

system in the treatment of bone disease. Join Bone Spine. 75:5-10, 2008 

 

GIMENO SGA, FERREIRA SRG, CARDOSO MA, FRANCO LJ, IUNES M. The Japanese-

Brazilian Diabetes Study Group. Weight gain in adulthood and risk of developing glucose 

disturbance – a study of a Japanese-Brazilian population. J Epidemiol. 10(2 ): 103-10, 2000 

 

GORODEZKY, C, ALAEZ, C, MURGUIA, A,RODRIGUEZ,A,BALLADARES, S, 

VAZQUEZ,M, FLORES,H, ROBLES,C. HLA and autoimmune diseases: type 1 diabetes as 

an exemple. Autoimun. Rer. 5:187-194, 2006. 

GRACITELLI, M. E. C.; VIDORIS, A. A. C.; LUBA, R.; LAZARETTI-CASTRO,M. 

Paratormônio e Osteoporose: Encontrando o Fio da Meada. Bases Fisiológicas para Utilização 

do PTH no Tratamento da Osteoporose. Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e 

Metabologia, v. 46, n. 3, p. 215-220, maio 2002. 

 

HADJIDAKIS, D J, RAPTIS, A E, SFAKIANAKIS, M, MYLONAKIS, A, RAPTIS, S A. 

Bone mineral density of both genders in type 1 diabetes according to bone composition. 

Journal of Diabetes and Its Complication. 20:302-307, 2006. 

HIE, M, SHIMONO, M, FUJII, K, TSUKAMOTO. Increased cathepsin K and tartarat-

resistent acid phosphatase expression in bone of strepzotocinínduced rats. Bone. 41:1045-

1050, 2007. 

 

KEARNS, AE, KHOSLA, S, KOSTENUIK, PJ. Receptor activator of nuclear factor B ligand 

and osteoprotegerin regulation of bone remodeling in health and disease. Endocrine 

Reviews. 29(2):155-192, 2008.  



  

KEMINK, S. A. G.; HERMUS, A. R. M. M. ; SWINKELS, L. M. J. W. ; LUTTERMAN, J. 

A.; SMALS, A. G. H. Osteopenia in insulin-dependent Diabetes mellitus: prevalence and 

aspects of pathology. Journal of Endocrinologic Investigation. 23: 295-303, 2000. 

 

LÉGER, D M, ALBERTI, C, DORGERET S, CHEVENNE, C, MARSHAL C L, TUBIANA-

RUFI, N, CZERNICHOW. Lower boné mineral content in children with type 1 diabetes 

mellitus is linked to famele sex, low IGFI levels and high insulin requirement. J Clin 

Endocrin Metab 2006. 

 

MALERBI D, FRANCO LJ; the Brazilian Cooperative Group on the Study of Diabetes 

Prevalence Multicenter Study of the Prevalence of Diabetes Mellitus and Impaired Glucose 

Tolerance in the urban Brazilian population aged 30-69 years. Diabetes Care. 15(11): 1509-

16, 1992. 

 

MARSHALL, WA, TANNER, JM. Puberty, In DAVIS, JA & DOBBING, J. – Scientific 

Foundations of Pediatrics. Philadelphia, Saunders, 1974. 

 

McCABE, L R. Understanding the pathology and mechanisms of type 1 diabetic bone loss. 

Journal of Cellular Biochimenstry. 102:1343-1357, 2007.  

 

MOGENSEN, CE. Microalbuminuria, renal disease, metabolic syndrome and risks in 

diabetes. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 1:127-133, 

2007. 

 

MOYLER-MILEUR L J, DIXON S B, QUICK J L, ASKEW E W, MURRAY M A Bone 

mineral acquisition in adolescents with type 1 diabets. The Journal of Pediatrics 145:662-9, 

2004. 

 

NARAYAN, KM, BOYLE, JP,THOMPSON, TJ, SORENSEN, SW,WILLIAMSON, DF. 

Life-time risk for diabetes mellitus in the USA. JAMA. 290:1884-1890, 2003. 

 

 

 



  

ORIMO H, HAYASHI Y, FUKUNAGA M, SONE T, FUJIWARA S, SHIRAKI M, 

KUSHIDA K, MIYAMOTO S, SOEN S, NISHIMURA J, OH-HASHI Y, HOSOI T, GORAI 

I, TANAKA H, IGAI T, KISHIMOTO H Diagnostic criteria for primary osteoporosis: year 

2000 revision. J Bone Miner Metab 19: 331-337, 2001. 

 

PASQUALI, L, GIANNOUKAKIS, N, TRUCCO, M. Indution of immune tolerance to 

facilitate  cell regeneration in type 1 diabetes. Advanced Drug Delivery Reviews. 60:106-

113, 2008. 

 

PERMUTT, MA, WASSON, J, COX, N. Genetic epidemiology of diabetes. The Journal of 

Clinical Investigation. 115(6):1431-1438, 2005. 

 

RASHEED, Z, ALI, R. Reactive oxygen species damage human serum albumin in patients 

with type 1 diabetes mellitus: biochemical and immunological studies. Life Sciences 

79:2320-2328, 2006. 

 

REZENDE A A, PETENUSCI S O, URBINATI E C, LEONE F A kimetic properties of 

osseous plate alkaline phosphatase from diabetic rats. Comp Biochem Physiol 3: 57-73,1993 

 

RHO J, TAKAMI M, CHOI Y. Osteoimmunology: interections of the immune and skeletal 

systems. Mol. Cells 17: 1-9, 2004 

 

ROMERO, P, MERCE S, FERNANDES J, BAGET, M, MARTINEZ, I. Renal and retinal 

microangiopathy after 15 years of follow-up study in a sample of type 1 diabetes mellitus 

patients. Journal of Diabetes and Its Complications. 21:93-100, 2007. 

 

SAMBROOK, J.; RUSSEl, D.W. Agarose gel electrophoresis. In: Molecular cloning: a 

laboratory manual. 3
ª
 ed. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, New 

York, 2001, cap. 7, p. 743-7.45a. 

 

 

 



  

SAMBROOK, J.; RUSSEL, D.W. A single-step method for the simultaneous preparation of 

DNA, RNA, and protein from cells and tissues. In: Molecular cloning: a laboratory 

manual. 3
ª
 ed. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2001, 

cap. 7, p. 7.9-7.12b 

 

SARAIVA, GL, LAZARETTI-CASTRO, ML. Marcadores bioquímicos da remodelação 

óssea na prática clínica. Arq Bras Endocrinol Metab.46:72-78, 2002. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Tratamento e acompanhamento do Diabetes 

mellitus. Diretrizes da Sociedade Brasileira, 2006. 

 

SUZUKI, K.; ISHIDA, H.; TAKESHITA, N., TAGUCHI, Y.; SUGIMOTO, C.; NOSAKA, 

K.; SEINO, Y. Circulating Levels of Tartrate-Resistant Acid Phosphatase in Rat Models of 

Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. Journal of Diabetes and Its Complications. 

12(3):176–180, 2000. 

 

THRAIKILL, K.M.; LUMPKIN, C. K.; BUNN, C.R.J.; KEMP, S.F.; FOWLKES, J.L. Is 

insulin anabolic agent in bone? Dissecting diabetic bone for clues. Am J Physiol Endocrinol 

Metab. v. 289, p. E735-E745, 2005. 

 

THEOLEYRE, S.; WITTRANT, Y.; TAT, S.K.; FORTUN, Y.; REDINI, F.; HEYMANN, D. 

The molecular traid OPG/RANK/RANKL: involvement in the orchestration of 

pathophysiology bone remodeling. Cytokine & Growth Reviews. v. 15, p. 457-475, 2004. 

 

TORQUATO, M T C G, MONTENEGRO J R R N, VIANA L A L, SOUZA R A H G, 

IANNA C M M, LUCAS J C B. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose 

tolerance in the urban population aged 30-69 years in  Ribeirão Preto (São Paulo), Brazil. Sao 

Paulo Med J. 121(6): 224-30, 2003. 

 

VARGAS, D M, RIGOTTI, T, GUTZ, C N R M, SCHMITT-LOBE, M C, FERNANDES, J 

A. Bone mineralization in children and adolescents with type 1 diabetes. Jornal de Pediatria. 

Rio de Janeiro, 79(3): 253-258, 2003. 



  

WATKINS, B. A.; LIPOPMAN, H. E.; LE BOUTEILLER, L. ; LI, Y. ; SEIFERT, M. F. 

Bioactive fatty acids : role in bone biology and bone cell function. Progress in Lipid 

Research, v. 40, p. 125-148, 2001. 

ZERBINI, CAF, PIPPA, MG, EIS, SR, LAZARETI-CASTRO, M, NOTA-NETO, H, 

TOURINHO,TF, MENDONÇA, LMC, PLAPER, PG,MELLO, R, PEREIRA, RMR, 

BORGES, JLC, SOUZA, ACA. Densitometria Clínica – Posições Oficiais 2006. Ver. Bras. 

Reumatol. 47(1):25-33, 2006 

ZARGAR, A.H.; BASHIR, M.I.; MASOODI, S.R.; LAWAY  B.A.; WANI, A.I.; KHAN, 

A.R.; DAR, F.A. Copper, zinc and magnesium levels in type 1 diabetes mellitus. Saudi Med 

J, v.23, n.5, p. 539-542, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente, de uma pesquisa 

que visa avaliar a osteopenia diabética associada a pacientes com Diabete Melito do tipo 1 

através de marcadores séricos do metabolismo mineral e ósseo, além de marcadores 

metabólicos gerais e moleculares. Os marcadores moleculares serão: a tipagem do HLA a 

partir de DNA, e a expressão gênica a partir do RNA, de TLR 2 e TLR 4, IL 1, IL 6, e do 

RANK.  Será avaliada também a densidade mineral óssea gratuitamente através da 

densitometria óssea. Serão coletados cerca de 20 ml de sangue, além de urina 24 horas dos 

pacientes, os quais receberão acompanhamento clínico e assistência farmacêutica em 

intervalos regulares, ao longo do período de estudo. As amostras biológicas serão coletadas no 

laboratório Ambulatório do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Bezerra (HPHB) e a 

densitometria óssea será realizada no Instituto de Radiologia de Natal. Após a realização de 

todos os exames, o responsável pelo paciente e o próprio paciente poderá ter acesso aos 

resultados e ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no Ambulatório de Pediatria do 

HPHB da UFRN com o Dr. Ricardo Fernando Arrais. 

 

Confidencialidade do estudo: Os registros de sua participação no estudo serão mantidos 

confidenciais. Eles serão guardados e somente os pesquisadores trabalhando com a pesquisa 

terão acesso. Cada pessoa participante receberá um número para ser utilizado na pesquisa. Se 

qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, sua identificação não será revelada. 

 

Dano decorrente da pesquisa: Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa ou 

ocorrer algum dano ou problema decorrente desse estudo, você pode entrar em contato com o 

Dr. Ricardo Fernando Arrais, dentro da estrutura médico-hospitalar do Departamento de 

Pediatria/HPHB/UFRN a qualquer hora do dia (telefone: 3215-4317). O pesquisador será 

responsável pelo ressarcimento de despesas e pela indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa.  

 



  

Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo 

recusar-se fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o 

andamento do trabalho de pesquisa. 

 

Perguntas: Estimulamos que você faça perguntas a respeito da pesquisa. Se houver alguma 

dúvida, entre em contato com Drª Maria das Graças Almeida pelo telefone 3215-4345 na 

secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia – Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas/ CCS/UFRN. 

Por quaisquer motivo adequado, independente do seu consentimento, os membros da 

equipe de pesquisa podem encerrar sua participação no estudo. O motivo será explicado e 

poderá ser devido a alguma alteração médica que pode colocá-lo em risco ou outras 

complicações se continuar a participar, como também cancelamento do estudo pela 

coordenação caso o sujeito não cumpra as orientações ou outras questões administrativas. 

 

Comitê de ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de ética em pesquisa da UFRN (CEP). 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3215-3135. 

 

Consentimento para participação 

Eu, responsável legal pelo paciente, estou de acordo com a participação do mesmo no 

estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos 

procedimentos aos quais o paciente será submetido. Foram garantidos esclarecimentos que eu 

venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação a qualquer 

momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou à 

minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos 

adicionais, sejam eles de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Foi-me garantido o 

anonimato, o sigilo dos dados referentes a minha identificação e o compromisso de que serei 

contactado (a) para avaliação de estudo futuro usando as amostras biológicas obtidas nesse 

instante.  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

                                Responsável 



  

 

Eu fui informado que serão coletados 20mL do meu sangue e uma amostra da minha 

urina para a realização desta pesquisa voluntária. Onde posso desistir da minha participação a 

qualquer momento. Estou de acordo com todos os procedimentos aos quais serei submetido. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

                                Paciente 

 

Compromisso do pesquisador: Eu discuti as questões acima com o (a) participante do 

presente estudo ou com seus responsáveis legais. É minha convicção que o paciente entende 

os riscos, benefícios e obrigações relacionados com este projeto. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 Drª Marcela Ururahy Abbott Galvão 

      ( Farmacêutica – Bioquímica ) 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 Drª Melina Bezerra Loureiro 

      ( Farmacêutica – Bioquímica ) 

 

 

 

Natal, _____/_____/_______ 

 

 

 

 

 



  

APÊNDICE B – Ficha do paciente 

 

 

FICHA PARA COLETA DE DADOS INDIVIDUAIS 

 

 

 Dados do paciente 

 

Paciente Nº.:  

Nome completo:  

Registro ambulatorial Nº.:  

Documento de identidade Nº.: 

Sexo: 

Data de nascimento: 

Endereço:                                                                                                    Nº.: 

Bairro                                                                                                          Cidade  

CEP:                                                                                                            Telefone: 

Descendência: 

Há quanto tempo é diabético? 

1) Possui alguma doença além do Diabetes mellitus tipo 1? 

 1. Sim (     )          2. Não (     ) 

      2) Toma medicamentos? Quais? 

 1. Sim (     )          2. Não (     ) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

      3) IMC 

 

< 10  

< 85  

85 - 95  

> 95  

Outro  

 



  

4) Pratica exercício aeróbico? 

 

 1. Sim (     )          2. Não (     ) 

 Qual freqüência? 

 1. Mínima (     )     2. Leve (     )     3. Moderada (     )     4. Intensa (     ) 

 

 Histórico familiar 

1) Possui algum parente com: 

 1. Diabete melito (     )        2. Obesidade (     )         3. Hipertensão (     )  

 4. Doença cardiovascular (     )         5. Hipercolesterolemia (     )        6. Tireóide (     ) 

 7. Doença óssea (     )        8. Não tem (     )        9. Não sabe (     ) 

 

2) Quem? _________________________________________ 

 

 Exames físicos 

Peso (Kg): 

Altura (m): 

Pressão arterial (mmHg): 

Dosagem de insulina: 

Classificação de Tunner: 

 

 Exames laboratoriais 

Data da coleta Sangue  Urina 24h 

Glicemia em jejum (mg/dl) 

Total Soro  

  

Hemoglobina glicada    

Fosfatase alcalina    

Fosfatase ácida tartarato 

resistente 

   

Cálcio    

Fósforo    

Magnésio    

Zinco    



  

Proteínas totais    

Albumina    

Uréia 
   

Creatinina 
   

 

 Exame radiológico 

 

Densitometria óssea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 



  

 

 

ANEXO 2 – Parecer consubstanciado da Comissão de Ética em Pesquisa do HOSPED 



  

 

 

ANEXO 3 – Laudo da Densitometria Óssea 



  

 

 



  

 

 



  

 



  



  

ANEXO 4 – Leitura das absorbâncias do RNA (Nanodrop ND-1000) 

 



  

 



  

 



  



  

 

ANEXO 5 – Valores de referência 

 

PARÂMETROS 

 

VALOR DE REFERÊNCIA 

 

Glicose 70 a 90 mg/dL 

Hemoglobina glicada 4,5 a 7% (DM controlado) 

Microalbuminúria até 15 mg/L 

Ca ionizado 1,12 a 1,32 mmmol/L 

Fósforo 2,5 a 4,5 mg/dL (adultos) 

4 a 7 mg/dL (crianças) 

Cálcio 8,6 a 10,3 mg/dL 

Magnésio 1,7 a 2,4 mg/dL 

TRAP 3,5 U/L 

Fosfatase alcalina 115 U/L (homem) 

105 U/L (mulher) 

Uréia Até 40 mg/dL 

Creatinina 0,9 a 1,3 mg/dL (homem) 

0,6 a 1,1 mg/dL (mulher) 

Proteínas totais 6,4 a 8,3 g/dL 

Albumina 3,8 a 5,4 g/dL (até 14 anos) 

3,5 a 5,0 g/dL (adultos) 

Osteocalcina 3,1 – 13,7 ng/dL 

Z-Score (massa óssea diminuída) >-2,0 DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 6 – Fundoscopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prontuário FO Peso Altura IMC 

98508 Não tem 37,2 150,5 16,42 

137320 Normal    

157430 Não tem 41,7 156,4 17 

 Não tem    

 Não tem    

135692 Estar a chegar- 37,6 139,9 19,21 

152405 normal 27 136 14,59 

143472 Não é DM1 91,8 166 33,71 

101974 Não tem    

158892 Não tem 41,3 147,5 18,78 

151687 Não tem  49 158 19,62 

158979 Não tem 25,9 130,2 15,22 

148073 Não tem 48,7 164,6 17,97 

153035 normal 31,6 133,1 17,86 

161472 Fez 1 ano 19,4 113,9 15,1 

164908 Não fez 1 ano 38,8 133,5 21,77 

 Não tem registro    

147362 Normal 62,5 155,5 26 

138443 Normal 58 152 25,10 

158962 normal 36 145,3 17,05 

154163 Normal 24 115 18,1 

154630 Normal 24,8 118,4 17,69 

1 55309 Normal 22,1 121 15,09 

144012 Ret em abril 47,5 159,2 18,74 

147742 Normal 50,7 158 20,3 

 148958 Normal 49,5 172,5 16,6 

155811 Normal 81,4 176 26,3 

155513 Normal    

131125 Normal 57,5 158,7 22,7 

163548 < de 1a DM 28 111,2 22,6 

150698 Normal 29,5 124,5 19,03 

108768 Normal 47,3 154,6 19,78 

156200 Normal 35,6 149 16 

119622 Pedido abril/08 41,6 153,6 17,63 

133057 Normal 67,1 155,5 27,74 

153764 Normal 48 155,1 20,23 

146562 Normal 24,5 125,5 15,55 

149663 Não tem 40,4 151 17,71 

92246 Não tem 48,4 152,9 20,9 

163749 < 1a DM 32,3 130,9 19 

147862 Normal 67,7 157 27,5 

151124 Normal 20 115,3 15,1 

156965 Normal 36,1 145 17,7 

149634 Sobrepeso 45,6 142,5 22,5 

160707 Ret em abril/08    

158403 Não tem 47,2 153,6 20 

     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66700 Catarata com 

microaneurismas 

152118 Normal 20 117 14,61 

144934 Normal 91 168,8 31,93 

166134 < 1a DM    

145178 Normal 34,8 138 18,27 

 Sem registro    

156339 Normal 28,9 133,8 16,14 

164280 < 1a DM 36,7 158 14,7 

 Não está 

registrada 

   

146853 Normal 62,4 167,8 22,16 

134819 Não tem    

160719 Não tem 21,2 121,5 14,4 

159324 Normal 21,4 122,2 14,3 

151203 Normal 74,4 184 21,97 

162499 Não tem 40 151,5 17,42 

70190 Não tem 55,00 161 21,21 

164481 Não tem 50,40 162 19,20 

120445 Normal 61,3 154,1 25,6 

156839 Não tem 52,2 150 23,2 

132057 Normal 65,5 174 21,63 

123381 Normal 22,4 121,5 15,17 

150325 Normal 34,8 140,1 17,72 

147356 Não tem    

165286 Não tem 42,8 145,3 20,2 

161697 Normal 31,9 130,5 18,7 

155439 Normal 77,2 160 30,15 

155151 Normal 26,8 134 14,9 

143621 Normal 35,7 154 18,5 

153737 Normal 41,75 145,5 19,7 

106805 Normal 35,5 129,1 21,3 

163953 
Não tem 

   

160118 Normal 33,6 139,5 17,26 
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Corpo do Resumo  

Autor:  KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA (CPF: 061.474.624-82)  

Orientador:  ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE  

Co-

autor(es):  

 MARCELA ABBOTT GALVAO URURAHY  

 MELINA BEZERRA LOUREIRO  

 RICARDO FERNANDO ARRAIS  

Área de Conhecimento:  

Ciências da Saúde  

Título  

AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO E DE PARÂMETROS DA FUNÇÃO 

RENAL EM PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DE 

PEDIATRIA/UFRN  

Resumo  

O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica que causa danos a diversos 

órgãos e tecidos, podendo levar, a longo prazo, à disfunção dos mesmos. O objetivo deste 

trabalho é avaliar o controle glicêmico e parâmetros da função renal de crianças 

diabéticas atendidas no Hospital de Pediatria/UFRN. Foram estudados indivíduos na 

faixa etária de 5 a 20 anos, sendo 20 diabéticos e 20 controles, divididos em 6 grupos: 

GC1–grupo controle com idade de 5 a 10 anos; GC2–grupo controle com idade de 11 a 

15 anos; GC3–grupo controle com idade de 16 a 20 anos; GD1–grupo diabético com 

idade de 5 a 10 anos; GD2–grupo diabético com idade de 11 a 15 anos; e GD3–grupo 

diabético com idade de 16 a 20 anos. As dosagens bioquímicas séricas (glicemia de 

jejum, uréia, creatinina, albumina e proteínas totais) foram realizadas utilizando kits 

BIOSYSTEM, e a hemoglobina glicada utilizando kit LABTEST, em espectrofotômetro 

RA 50 (Bayer). As concentrações de glicemia sérica e hemoglobina glicada foram 

superiores nos grupos diabéticos quando comparados com os grupos controles. Não 

houve alterações significativas entre os grupo diabéticos e controles, nas 3 faixas etárias 

estudadas, para os demais analitos avaliados. O aumento nos valores de glicemia e 

hemoglobina glicada caracterizam o grupo diabético. Entretanto em relação à função 

renal, esses resultados preliminares não evidenciam alterações entre os grupos estudados. 

APOIO FINANCEIRO: CNPq/UFRN, BIOSYSTEM  

Palavras-Chave  

Diabetes melltius tipo 1, função renal, controle glicêmico 
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Introdução: Várias observações recentes sugerem que crianças e adolescentes com Diabetes 

mellitus tipo 1 apresentam o risco de sofrer uma diminuição na massa óssea, o que poderia 

limitar o crescimento ósseo e aumentar a probabilidade de desenvolvimento da osteoporose, 

bem como suas complicações a longo prazo. O trabalho teve como objetivo avaliar alterações 

no metabolismo ósseo decorrentes do Diabetes mellitus tipo 1 em crianças atendidas no 

Hospital de Pediatria/UFRN.  

Metodologia: Vinte e cinco pacientes diabéticos – GD (idade 8 ± 1,5 anos) e 30 controles 

saudáveis – GC (idade 9 ± 1,1 anos) foram avaliados utilizando marcadores circulantes do 

metabolismo ósseo (Fosfatase alcalina, Fosfatase ácida tartarato-resistente, através de kits 

BioSystems Reagents and Instruments, Osteocalcina, utilizando kit Imullite DPC MedLab, e 

cálcio ionizado em analisador de eletrólitos da marca AVL) e a densidade mineral óssea 

(DMO) da coluna lombar (L3-L4), pelo método DEXA. 

Resultados: As concentrações de glicemia em jejum e hemoglobina glicada mostraram-se 

elevadas nos pacientes diabéticos (170 ± 101 g/dL e 8,5 ± 2,7 %, respectivamente) em relação 

aos controles (76 ± 8 g/dL e 6,8 ± 0,8 %, respectivamente). A atividade das enzimas 

relacionadas ao metabolismo ósseo, fosfatase ácida tartarato-resistente e fosfatase alcalina dos 

pacientes diabéticos (7,5 ± 3 U/L e 300 ± 76 U/L, respectivamente) foi similar aos controles 

(7,4 ± 2,3 U/L e 308 ± 68 U/L, respectivamente). A concentração da osteocalcina apresentou-

se diminuída no grupo diabético (30 ± 14 ng/dL) quando comparado ao controle (59 ± 25 

ng/dL), diferentemente da concentração de cálcio ionizado (0,84 ± 0,13 mmol/dL – GD e 0,68 

± 0,11 mmol/dL – GC), que se mostrou elevada. Os indivíduos diabéticos apresentaram uma 

diminuição da massa óssea em relação aos controles, tanto para L3-L4 (0,65 ± 0,08 g/cm
2
 – 

GD e 0,7 ± 0,1 g/cm
2 

- GC) quanto para corpo total (997 ± 267 g/cm
2
 – GD e 1180 ± 218 

g/cm
2 

- GC), todavia essa diferença não foi significativa. 

Discussão: A diminuição da concentração de osteocalcina nos indivíduos diabéticos 

demonstra um déficit da formação óssea, enquanto que o aumento dos níveis séricos de cálcio 

ionizado mostra um aumento da reabsorção óssea, onde o cálcio está sendo retirado do osso e 

se concentrando na corrente sanguínea. Esses resultados associados à tendência a perda de 

massa óssea, nos pacientes diabéticos, avaliada a partir da DMO sugerem um desequilíbrio no 

turnover ósseo em crianças diabéticas. Sendo assim, o controle metabólico insatisfatório e a 

progressão da doença, podem causar um impacto negativo na massa óssea, tornando-se assim 

necessário uma maior investigação desses pacientes através de estudos longitudinais. 
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Studies suggest that children with type 1 DM present the risk in the long run to suffer 

a reduction in the bone mass, what it could limit the bone growth and increase the probability 

of development osteoporose. The objective of this study is to evaluate alterations in the bone 

metabolism of type 1 diabetic children of lower socioeconomic status (SES) assisted at the 

HOSPED/UFRN in Natal/RN, Brazil. Subjects (DG=68) were recruited in the 

HOSPED/UFRN and controls (CG=67) in public schools. Both groups were divided in three 

groups based in the pubertal stage: group 1 – Tanner stage 1; group 2 – Tanner stage 2 and 3; 

group 3 – Tanner stage 4 and 5. Bone Mineral Density (BMD) measurements of lumbar spine 

(L1-L4) were obtained by DEXA. Bone biomarkers measurements in serum such as 

osteocalcin  (kit Imullite DPC), alkaline phosphatase and tartarat-resistent acid phosphatase 

(TRAP) (Biosystems kit). Glycemic control was assessed by glycated hemoglobin (Labtest 

kit) and serum glucose (BioSystems kit). Fasting glucose concentration and glycated 

hemoglobin level were significantly increased in the diabetic patients compared to controls, 

indicating a poor metabolic control of these patients. No difference in TRAP and alkaline 

phosphatase activities were observed. Concentration of osteocalcin was significantly reduced 

in diabetic groups 1 and 2 when compared with controls. Z-score value shows a tendency of 

bone mass reduction for diabetics which could be associated to poor metabolic control and 

disease duration. The study demonstrates that bone metabolism characteristics are slightly 

impaired in children with T1DM as early as 8 years and after a median duration of the disease 

of 4 years. The combined effects of chronic hyperglycemia and insulin deficiency may reduce 

osteoblast activity, leading in turn to a decrease in bone formation. The early impairment 

could be associated to SES and poor metabolic control.  
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Introduction: Interleukin-6 (IL-6) has been related with inflammatory response that occurs in 

autoimmune diseases as type 1 diabetes. SNP -174G>C in IL-6 gene may influence its 

expression and contribute to DM1 pathofisiology. This study aimed to investigate the 

association between IL-6 -174G>C polymorphism and type 1 diabetic children and 

adolescents assisted at the pediatric hospital (HOSPED/UFRN) in Natal/RN, Brazil. Casuistic 

and Methods: One hundred and six not-related individuals aged between 6 and 20 years old 

were selected, 47 type 1 diabetic patients (22 male and 25 female) and 59 healthy controls (26 

male and 33 female). Glycated hemoglobin (Labtest kit) and serum and urine glucose 

(BioSystems kit) were determined by usual routine methods. IL-6 polymorphism was 

determined by PCR-RFLP at NlaIII polymorphic position. Statistical analysis were performed 

by Chi-square test (genotypes) and t-test (interaction between biochemical parameters and 

genotypes), p < 0.05. Results: Glucose and glycated hemoglobin were significantly increased 

in diabetic individuals compared to control, indicating a poor metabolic control of these 

patients. CC and GC genotypes frequency were significantly increased in diabetic female 

(CC-12%, GC-36%, GG-52%) when compared to control female (GC-15.16%, GG-84.84%), 

but no difference was shown when comparing the whole groups (Diabetic: CC-6.9%, GC-

29.5%, GG-63.6% and Control: GC-21.1%, GG-78.9%) or male individuals of each group 

(Diabetic: GC-18.2%, GG-81.8% and Control: GC-26.9%, GG-73.1%). CC and GC 

genotypes frequencies were also significantly increased when comparing both groups female 

(CC-5.2%, GC-24.1%, GG-70.7%) and male (GC-22.9%, GG-77.1%).  No difference in 

glucose concentration and glycated hemoglobin level were observed when comparing 

individuals who present the common homozygote and those with mutated genotypes. 

Conclusions: These preliminary results suggest that GC and CC genotypes can be associated 

to DM1 development in female children and adolescents. These data also suggest that there is 

a frequency difference related to the gender in this polymorphism. 
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Background: Renal alteration is one of the most serious late complications of diabetes. However, the 

socioeconomic status (SES) and disease duration has been recognized as important risk factors associated to an 

earlier development of nephropathy. To assess the relationship among SES, disease duration and early renal 

alteration we studied  type 1 diabetic children (DM1) of lower SES assisted at the Pediatrics Hospital of UFRN 

(HOSPED/UFRN) in Natal/RN, Brazil.  

Methods: 75 DM1 children (41 females and 34 males) assisted at HOSPED under treatment with insulin and 97 

healthy children (volunteers - 54 females and 43 males) representing control group (CG) were included in the 

study. Both groups were divided in three groups independent of gender: group 1 aged 5 to 10 years; group 2 aged 

11 to 15 years and group 3 aged 16 to 20 years. To assess the renal function the relation microalbumin/creatinine 

ratio (ACR) was used and the value higher than 300 mg/g are indicative of renal alteration. Albumin, 

microalbumin, creatinine and urea were also measured to assess renal function.  Glycemic control was evaluated 

by glycated hemoglobin (HbA1C) and serum glucose. Serum and urine biomarkers were measured by 

Biosystems kits (Barcelona, Spain) and RA-50 spectrophotometer (Bayer Diagnostics, Newbury, UK). The 

statistical analyse were assessed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey-Kraner test to 

compare independents groups. All results are expressed as mean ± standard deviation (SD); p values<0.05. 

Clinical characteristics of groups included gender (male/female), mean and SD of age, disease duration (years) 

and body mass index (BMI) (Table 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significant differences:* p<0,05.  

 

 

 

 

  Table 1 Diabetes Group Control Group 

 Group 1 Group 2 Group 3 Group 1 Group 2 Group 3 

Gender(M/F) 10 / 15 17 / 16 7/10 19/24 19 / 19 5 / 11 

Age (years) 8 ± 1,5 13 ± 1,5 17 ± 1,5 9 ± 1,1 13 ± 1,4 18 ± 1,7 

Disease 

Duration 

(years) 

3,7 ± 2,5 4,8 ± 2,9 8,2 ± 4,6 -- -- -- 

BMI 15,5 ± 2,5 19,4 ± 4,1 22,5 ± 4,1 19,1 ± 3,1 18,6 ± 1,9 20,9 ± 2,4 

Glucose 

(md/dL) 

170,5 ± 

101,8* 

224,7 ± 

90,2* 

231,2±114,5

* 

76,3 ± 

8,1* 
79 ± 7,1* 72 ± 19,3* 

HbA1C (%) 9,3 ± 2,7* 10,8 ±  2,9* 11,2 ± 2,5* 6,8 ± 0,8* 6,8 ± 0,4* 6,9 ± 0,6* 

Albumin 

(g/dL) 
3,6 ± 1,0 3,4 ± 0,5 3,0 ± 0,24 3,5 ± 0,3 3,7 ± 0,5 3,6 ± 0,9 

Microalbumin 

(mg/L) 
4,2 ± 2,3 7,3 ± 8,4 47,2 ± 45,4* 6,9 ± 5,6 5,9 ± 4,2 

10,5 ± 6,0 

* 

Creatinine 

(mg/dL) 
0,6 ± 0,83 0,7 ± 0,07 0,8 ± 0,8 0,6 ± 0,1 0,73 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

Urea (mg/dL) 
31,3 ± 7,4* 28,5 ± 5,5 29,6 ± 9,9 

24,1 ± 

6,0* 
24,0 ± 7,4 26,4 ± 4,6 

ACR (mg/g) 
64,4 ± 35,5 95,2 ± 105,1 

644,9±670,5

* 

114,7±77,

9 

80,9 ± 

53,9 

112,4±81,4

* 

mailto:adrirezende@yahoo.com


  

Results: The results obtained for both groups are shown on Table 1. The findings of our study confirm the 

importance of glycemic control in DM1 groups. The majority of our subjects had chronic, mild to severe 

hyperglycemia that could be related to the progressive and early development of renal disease. The ACR values 

support this suggestion indicating an increase of 10 times for diabetic group 3 when compared to group 1, 

indicating also an association with disease duration. The poor metabolic control associated to low socioeconomic 

status of studied population support the presence of renal alterations in children with less than 10 years of 

disease. 

Conclusions: These results demonstrated that children of lower socioeconomic status tended to have earlier 

diabetic complications than those from a higher socioeconomic background. This is the first study in Rio Grande 

do Norte State with the objective to identify and characterize the diabetic children population. This study will 

provide an effective care and assistance to diabetic population of Natal, RN.                    
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Background. Osteoporosis is a disease characterized by an inadequate amount and/or structure of bone, which 

increases the susceptibility to fracture with minimal trauma. Bone mass and bone loss are strongly associated 

with body weight. Higher body weight is thought to affect
 
bone mass by increasing the mechanical stress 

mediated through
 
muscle or by mass gravitational action through load placed on

 
the skeleton, thereby increasing 

the stimulus for osteogenesis.
 
However, body weight is made up of three components: lean mass (LBM), fat 

mass (FBM) and bone mass. Lean and fat mass together account for > 95% of body
 

weight. Several 

epidemiologic studies have reported that both
 
fat mass and lean mass may help to determine bone mass. An 

association between lean mass and bone mass may be due to
 
mechanical load forces on bone. 

Diabetes mellitus and osteoporosis are diseases with great socioeconomic consequences, mainly due to the late 

complications and consequent disabilities. The potential effects of diabetes mellitus on bone metabolism remain 

a very controversial issue, and disagreement exists with regard to the clinical implications of diabetic osteopenia, 

wherever the latter exists, and the mechanisms of its occurrence.  

Many studies have shown that children with type 1 diabetes mellitus are at risk of having a decrease in bone 

mass. It has been suggested that the poor metabolic control has a negative effect on bone mineral characteristics 

and acquisition, but the relative importance of disease duration and, insulin regimen and metabolic control on 

bone mineral and bone metabolism unclear 

The purpose
 
of this study is to examine the influence of dual-energy x-ray

 
lean mass on total bone mineral 

content (TBMC), among children with type 1 diabetes mellitus and low income assisted at the pediatric hospital 

(HOSPED/UFRN) in Natal/RN, Brazil.  

Methods. 60 children and adolescents with type 1 diabetes (32 girls and 28 boys) under treatment with insulin 

and 63 healthy volunteers (38 girls and 25 boys) representing control group (CG) were included in the study. 

Both groups were divided in three age groups by sex: group 1 from 5 to 10 years old; group 2 from 11 to 15 

years old and group 3 from 16 to 20 years old. Characteristics of groups are show in table 1. Dual-energy X-ray 

absorptiometry was used to measure soft-tissue body composition, bone mineral
 
content (BMC, in g), and bone 

mineral density (BMD, in g/cm
2
)

 
through whole-body. Whole-body fat mass

 
and lean mass were expressed in 

terms of weight (g).General physical examination was conducted of each participant.
 
Height (m) was measured 

to the nearest 0.1 cm on a wall stadiometer, and weight was measured with
 
the standard clinical balance.

 
Weight 

and height were measured without the subjects' wearing
 
shoes. Body mass index (BMI) was calculated as 

weight/height
2
. 

Results. The BMC/LBM ratio was higher in girls than boys in all groups. Girls with DM of age group from 11 

to 15 years presented the ratio BMC/LBM significantly lower than controls girls of same age group. In the age 

group from 16 to 20 years, boys with DM had this ratio lower than the controls boys of the same age group.  
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Conclusions. The difference in BMC children and adolescents with DM and controls was significant only after 

correcting whole BMC for LBM, confirming the importance of lean mass in the interpretation of bone mineral 

characteristics in children. The higher BMC/LBM ratio in girls of all groups is because the female estrogen. The 

lower BMC/LBM in girls with DM in the group 2 show that exist a loss of bone mass and muscle skeletal. In 

group 3, boys with DM present the ratio significantly lower than controls boys of same age group and all age 

group, this have relation with disease duration that is bigger. 
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Background: Diabetes mellitus (DM) and osteoporosis are chronic diseases with great socioeconomic 

consequences, mainly due to the late complications and consequent disabilities. The potential effects of DM on 

bone metabolism remain a very controversial issue, and disagreement exists with regard to the clinical 

implications of diabetic osteopenia and the mechanisms of its occurrence. The issue is further complicated by the 

contribution of specific factors, such as duration of disease and the degree of metabolic control. Some recent 

comments suggest that children and adolescents with type 1 DM present the risk in the long run to suffer a 

reduction in the bone mass, what it could limit the bone growth and increase the probability of development of 

osteoporose, as well as its complications. The objective of this study is to evaluate alterations in the bone 

metabolism of type 1 diabetic children (DM1) of lower socioeconomic status (SES) assisted at the Pediatrics 

Hospital of UFRN (HOSPED/UFRN) in Natal/RN, Brazil.  

Methods: Subjects (DG=68) under treatment with insulin were recruited in the Hospital of Pediatrics/UFRN and 

healthy controls (CG=67) in public schools. Both groups were divided in three groups ,independent of sex, based 

in the pubertal stage: group 1 – Tanner stage 1; group 2 – Tanner stage 2 and 3; group 3 – Tanner stage 4 and 5. 

Bone Mineral Density (BMD) measurements of lumbar spine (L1-L4) were obtained by dual energy X-ray 

absorptiometry (DEXA, GE Lunar Prodigy Corporation, Madison, WI,USA). Bone biomarkers measurements 

were performed in serum such as osteocalcin  (kit Imullite DPC), alkaline phosphatase and tartarat-resistent acid 

phosphatase (TRAP) (Biosystems kit). Glycemic control was assessed by glycated hemoglobin (Labtest kit) and 

serum glucose (BioSystems kit). The statistical analyse were assessed using one-way analysis of variance 

(ANOVA) and Tukey-Kraner test to compare independents groups. All results are expressed as mean ± standard 

deviation (SD); p values<0.05 

Results: The clinical characteristics are summarized in Table 1. Fasting glucose concentration and glycated 

hemoglobin level were significantly increased in the diabetic patients compared to controls, indicating a poor 

metabolic control of these patients. No difference in TRAP and alkaline phosphatase activities were observed 

between both groups. The concentration of the osteocalcin was significantly reduced in diabetic groups 1 and 2 

when compared with the respective control. The Z-score value shows a tendency of bone mass reduction for 

diabetics which could be associated to poor metabolic control and disease duration.  These results suggest an 

early bone turnover alteration associated to poor metabolic control, disease duration and socioeconomic status. 

Conclusion: The study demonstrates that bone metabolism characteristics are slightly impaired in children with 

T1DM as early as 8.0 years and after a median duration of the disease of 4 years. The combined effects of 

chronic hyperglycemia and insulin deficiency may reduce osteoblast activity, leading in turn to a decrease in 

bone formation. The early impairment could be associated to SES and poor metabolic control. This study is the 

first population-based study to characterize and identify difference in the impairment of bone mineral 

characteristics during childhood and adolescence in patients with T1DM of Natal, RN, Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table 1 Diabetes Group (DG) Control Group (CG) 
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Significant differences:* p<0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Group 1 Group 2 Group 3 Group 1 Group 2 Group 3 

Age (years) 8±1,53 13±1,55 17±1,50 9 ±1,13 13±1,41 18±1,74 

Disease 

duration  

(years) 

3,79±2,54 4,83±2,95 8,28±4,63 -- -- -- 

Z-score  

(L1-L4) 
-0,6±1,3 -0,6±1,2 -0,7±1,4 -0,6±0,8 -0,3±1,1 0,3±0,9 

Glucose 

(md/dL) 

174,3±18,

1* 

219,3 ± 

76,5* 

235 ± 

105,9* 
76,3±7,6* 76±8,1* 74,7±6,3* 

HbA1C (%) 9,7±2,8 10,5± 3,2* 10,7 ± 2,5* 7±0,7 6,4±0,8* 6,9±0,6* 

Alkaline 

phosphatase 

(u/L) 

305,5±83 310,9±81,1 222,7±131 293,6±57,5 336±65,2 215,3±130 

TRAP (u/L) 7,6±2,8 7±1,7 5,6±2,6 7,2±2,4 7,4±2,5 6,3±2,9 

Osteocalcin 

(ng/dL) 

30,4±14,9

* 
28,7±20,7* 26,9±21,4 55,9±23,1* 

62,2±27,3

* 
37,4±33,2 
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INTRODUCTION 

 

Diabetes mellitus (DM) and osteoporosis are chronic diseases with great 

socioeconomic consequences, mainly due to the late complications and consequent 

disabilities. The potencial effects of DM on bone metabolism remain a very controversial 

issue, and disagreement exists with regard to the clinical implications of diabetic osteopenia, 

wherever the latter exists, and the mechanisms of its occurrence (HADJIDAKIS et al, 2006).  

Osteopenia and osteoporosis, recognized as a complication of type 1 diabetes, are 

systemic diseases defined as loss of mineral content and integrity of the microarchitecture of 

the bone, leading to increase the risk of fracture. Peak bone mineral content (BMC), defined 

as maximum bone mass  gain, is mostly maintained until the end of the second decade and it 

is an important factor determining bone mass in adult life (ÇAMURDAN et al, 2008). Bone 

mass acquired during childhood is a key determinant of adult bone health, and a low peak 

skeletal mass is considered an a important risk factor for accelerated involutional osteoporosis 

(ARABI et al, 2004). 

Since Albright and Reifenstein (1948) first described a reduction in bone mineral 

density (BMD) in diabetic patients with poor glycemic control, several lines of evidence have 

shown that osteopenia is one of the established chronic complication associated with type 1 

DM, especially during the first few years following diagnosis (DUARTE et al, 2005; 

BRANDÃO et al, 2007). 

Considering that 80% of bone mass is acquired during childhood and adolescence, the 

pediatric period is critical to the acquisition of skeletal mineral content. The progressive 
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increase in bone mass during this period is the due to an anabolic bone state, witch is the 

result of a bone and mineral metabolic pattern characteristic of this age. This pattern can be 

altered during the course of certain conditions, especially chronic ones, provoking a reduction 

of bone mass while still within the pediatric age group. A number of different chronic 

diseases have been related to such a situation, one of witch is DM (VARGAS et al, 2003).  

The severity and the factors leading to osteopenia/osteoporosis are not clearly 

documented in children with type 1 diabetes. The current literature has contradictory results 

depending on the method that is used to determine bone mass and/or density and the sites that 

are chosen (i.e. vertebrae, femur or radium). There are many factors that are suggested to 

impair bone mineralization in type 1 diabetes. Authors has been shown that hyperglycemia 

has a direct and indirect negative effect on bone mineralization (VARGAS et al, 2003; 

ÇAMURDAN et al, 2008). 

The aim of this study is to evaluate alterations in the bone metabolism of type 1 

diabetic children (DM1) of lower socioeconomic status (SES) assisted at the Pediatrics 

Hospital of UFRN (HOSPED/UFRN) in Natal/RN, Brazil. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Subjects 

This study include 74 children and adolescents with type 1 diabetes (33 boys and 41 

girls) between 6 and 20 years of age, recruited in the Hospital of Pediatrics/UFRN, and 97 

healthy subjects (Normoglycemic – NG) (43 boys and 54 girls), with similar age, 

socioeconomic and cultural status recruited in public schools. The subjects were considered to 

be normal, based on a negative history for conditions known to affect bone metabolism, as 

well as on a careful physical examination by the study physician. Both groups were divided in 

four groups, independent of sex, based on the pubertal stage: group 1 – Tanner stage 1 (T1); 

group 2 – Tanner stage 2 (T2); group 3 – Tanner 3 (T3); group 4 – Tanner stage 4 and 5 (T4). 

Exclusion criteria were as follows: history of alcohol intake, smoking, other chronic 

disease, pregnancy or use of medications known to affect bone and mineral metabolism. 

All the participants and/or one of their parents gave written informed consent to 

participate in the study, witch was approved by the Committee of Ethics in Research of the 

Federal University of Rio Grande do Norte. 

 



  

Assessments 

At baseline, the physical examination included height, weight, and pubertal stage 

assessment. Pubertal status was determined by a physician using breast and pubic hair stages 

in girls, testicular and pubic hair stages in boys, according to the established criteria of Tanner 

(1974). The results were reported using breast/testicular size staging only. 

A brief questionnaire was used, including data on physical activity, family history of 

osteopenia, osteoporosis, lumbar spine and/or femoral fractures. 

 

Laboratorial data 

Blood samples were obtained by puncturing a forearm vein. Samples showing 

hemolysis were discarded. All the material used for zinc collection, separation, and storage 

was plastic and metal free. Glycemic control was assessed by glycated hemoglobin (Labtest, 

Minas Gerais -Brazil) and serum glucose (BioSystems, Barcelona – Spain). Bone biomarkers 

measurements were performed in serum such as alkaline phosphatase and tartaric-resistent 

acid phosphatase (TRAP) (Biosystems, Barcelona, Spain), osteocalcin in plasm (kit Immullite 

DPC, Los Angeles – USA), Serum and urinary zinc were measured by atomic absorption 

spectrophotometer (Shimadzu, AA680G, Japan). 

 

BMD measurements 

In all study participants, BMD of the lumbar spine (L1–L4) was measured by dual 

energy radiographic absorptiometry (DXA; LUNAR-GE DPX-NT -pha Dual Energy X-Ray 

Bone Densitometer Lunar Radiation Corporation, USA). The assessed parameters included 

bone area (cm2) (BA), bone mineral content (g) (BMC) and BMD (g/cm2 and Z-score). In 

order to minimize the influence of already established height, weight and pubertal 

development, a predicted mathematical model for BMD correction was applied, thus 

obtaining an adjusted BMD expressed in S.D. Lumbar spine dual energy radiographic 

absorptiometry was preferred because of the lower radiation doses used in children, lower 

cost and faster method. 

 

 

Statistical analysis 

Statistical analyses were performed using SPSS version 10.0 (SPSS, Chicago, IL, 

USA). Statistical differences of mean values between control and experimental groups were 

determined by unpaired Student’s t test. For the data describing the sample, such as gender, 



  

age and stages of Tanner, used to test the independence of 
2
.  It was used also the test of the 

Pearson correlation between variables, with the consequent simple linear regression. For all 

tests was a significance level of 5%. 

 

 

RESULTS 

 

Clinical characteristics for the all individuals studied are presented in Table 1. No 

difference in age at the time of assessment, or at onset of puberty, IMC values were similar 

between the two groups, even when the data was analyzed according to the sex. The disease 

duration was 5  3 years.  

Fasting glucose concentration was always higher than 100 mg/dL in DM1 group. 

There were significant differences (p<0,05) between DM1 and NG groups. Glycated 

hemoglobin concentration was always higher than 8% in DM1 group. There were significant 

differences (p<0,05) between DM1 and NG groups. 

Both groups (DM1 and NG) show alkaline phosphatase activity always higher than 

references values. The osteocalcin levels were low for DM1 T1, T2 and T4 when compared 

with respective NG. TRAP activity do not shows no alterations in the studied groups. No 

differences in serum phosphorus and magnesium concentrations were observed between DM1 

and NG. Serum zinc concentrations were always lower in DM1 groups than NG groups. 

Urinary zinc concentrations were always higher in DM1 groups than NG groups. 

BMD was expressed in Z-score (L1-L4). The values show lower values for DM1 

group when compared with respective NG. In DM1 T4 we observed significative difference. 

 

 

DISCUSSION 

 

Advances in diabetes management have reduced the risk of acute complications in 

diabetics and longer life expectancy has focused attention on the management of chronic 

complications, and, more importantly, on early diagnosis and prevention of these 

complications. One of the most important parameters involved in determining the measures 

that will be taken, is at which level the factors that affect the complication process, start to 

exert their effects. 



  

Although diabetic osteopenia and osteoporosis do not seem to lead to clinical 

important effects during childhood, they still remain major complications due to the problems 

that they will lead during childhood. The loss of bone mineralization, as well as the degree of 

this loss in DM1, is controversial. To detect diabetic patients having risk of osteopenia and 

osteoporosis, to know at witch cut-off or during witch stages the loss of bone mineralization 

risk is higher, and finally, to determine the strategic approach and the required preventive 

measures in patients with this increased risk, appear to be vital to prevent any future 

problems. 

Evidences suggests that the development of osteopenia in diabetics could be related to 

a number of factors, such as the inhibition of collagen matrix formation, alterations in protein 

synthesis, decreased proteoglycan synthesis in the development of cartilage and bone, and 

decreased skeletal deposition of calcium. Diabetes has a deleterious effect on osseous 

turnover due to decrease osteoblast and osteoclast activities and numbers and, a lower 

percentage of osteoid surface and osteocalcin synthesis, as well as increased time for 

mineralization of osteoid. 

Earlier studies have differed with respect to the association between poor metabolic 

control and the presence of osteopenia. Some studies have demonstrated such an association, 

while others not (VARGAS et al, 2003). The glycemic control is of fundamental importance 

in preventing the complications arising from diabetes. Studies published by the Diabetes 

Control and Complications Trial (DCCT) showed that an intensive glycemic control is closely 

related to the prevention of microvascular complications (retinopathy and nephropathy), but 

also of neuropathic complications (ADA, 2008). 

The figure 1 shows the values of fasting glucose of groups according to the 

classification of Tanner. As can be seen, individuals of the diabetic group had significantly 

higher concentrations of glucose (P <0.05) to those found for the group NG in all stages of 

Tanner. Moreover, it is possible to see that the values obtained for the group stages of DM1 in 

the 4 Tanner are higher than those determined as targets for a good glycemic control by the 

ADA (2008). 

Concentrations of glycated hemoglobin in the 4 subgroups of the group increased 

DM1 showed up for their NG. The subgroups DM1 T1, DM1 T2, DM1 T4 concentrations 

were significantly higher (P <0.05) compared to the group NG (Figure 2). It appears that the 

average values of glycated hemoglobin obtained for the DM1, in all stages of Tanner, were 

higher than those recommended by the ADA (2008). Therefore, values found for blood 

glucose and glycated hemoglobin for the diabetic group showed that patients are outside of a 



  

satisfactory glycemic control. Glycated hemoglobin values of more than 8% in children and 

adolescents with DM1 were also observed by Eppens et al. (2006), which accompanied 

adolescents from 14 to 17 years, Faulkner; Chang (2007), assessing children and adolescents 

from 10 to 18 years and Seine et al. (2003), which evaluated a population of diabetics aged 4 

to 16 years. Studies by Diniz-Santos et al. (2008), Çamurdan et al (2007), Brandão et al. 

(2007), Moyer-Mileur et al (2004), also revealed in children and adolescents values which 

give a poor glycemic control. 

These results are similar to the usually demonstrated in the literature. According to the 

comments of the group, many of the teenagers studied with DM1 do not accept the disease, 

and this reflected in the low glycemic control, since the insulin therapy was performed by 

them without the necessary attention, besides the non-adherence to diet and physical exercise.  

Moreover, they are in a phase of hormonal changes and at a psychological difficult. In the 

case of children, the glycemic control was easier to be controlled because most of them are 

assisted by parents and / or responsible. 

The literature reports that diabetic patients in adolescence tend not to submit a 

satisfactory glycemic control because of hormonal changes to the relevant age group, but also 

some resistance to treatment (BUI and DANEMAN, 2006). Some variables, difficult to 

isolate and evaluate, may be involved in glycemic control, such as emotional factors, socio-

economic, food and transgressions occurrence of viruses (SENA et al., 2003). In addition to 

these factors are also related to insulin resistance associated with puberty, lack of appropriate 

supervision of parents and psychiatric disorders (depression, eating disorders) (BUI and 

DANEMAN, 2006). 

A study carried out by Brandão et al (2007) with children and adolescents with DM1 

to assess the bone metabolism related to the duration of the disease and metabolic control 

revealed that these individuals had normal bone mass when compared to the healthy subjects, 

but the duration of the disease and poor glycemic control could adversely affect bone mass. 

Already Moyer-Mileur et al (2004), noted in his study with children and adolescents with 

DM1 that the stature and bone mass of them was lower than the healthy subjects, but they had 

normal growth and sexual maturation. 

Among the markers of bone formation we studied the total alkaline phosphatase 

(Table 2). As can be seen in Figure 6, the values of alkaline phosphatase activity are above the 

RV for both groups. Considering that the individuals studied (DM1 and NG) are in an age of 

development stature, it is expected that the activity of alkaline phosphatase is above the RV, 

thus indicating an intense bone formation associated with growth. However, for stage T4 there 



  

is a reduction in the values for both groups (around 30%) which would be associated with an 

age range of 16 to 20 years where of course the development stature has been more discreet. 

Considering that the alkaline phosphatase activity is a marker of early stage of maturation of 

osteoblasts, the fact that its activity do not be amended in the group DM1 compared with NG 

suggests that the initial stages of bone formation process probably could not be specifically 

changed. However, other phases could be changed as well. 

Similar results have been found in literature. Hie et al (2007) studied the effect of 

DM1 in bone metabolism using animal models induced by strepzotocin and observed that the 

alkaline phosphatase activity in the mice femur showed to be significantly reduced when 

compared to the control, although the levels of phosphatase alkaline mRNA showed no 

change. McCabe (2007) studying the osteoblasts activity through observed that the markers as 

plasm osteocalcin, osteocalcin and alkaline phosphatase mRNA were reduced, suggesting that 

bone loss was associated with reduced of osteoblasts activity. 

Considering that the decline in activity of osteoblasts has been identified as 

responsible for bone loss associated with DM1 (McCABE, 2007), the serum osteocalcin was 

given to the groups DM1 and NG. The osteocalcin, a recognized marker of the late maturation 

of osteoblasts, as shown in Table 2. 

There is a decrease for groups DM1 T1, T2 and T3 when compared to their NG (s), 

suggesting that this decrease in serum osteocalcin could be associated with reduction in the 

number and / or differentiation of osteoblasts thus contributing to the reduction of bone 

formation. For the group DM1 T4 values are low when compared to other groups, and do not 

difference with the NG T4. Again, this behavior was associated with the age of T4 group (16 

to 20 years) whose stature development shows itself more discreet. However, the fact of bone 

development has occurred in parallel to the presence of diabetes, may be associated with a 

reduced peak bone mass and fragility.  

According Moyer-Mileur et al. (2004), experimental and clinical research have 

reinforced that the bone loss associated with DM1 is a reflection of chronic hyperglycemia 

and hipoinsulinism. Considering that the insulin, an anabolic hormone, is responsible for 

stimulating the osteoblasts, the deficiency of it can cause a reduction in osteoblastic cells and 

alter their maturation process (TRAILKILL et al., 2005), therefore the mesenchymal cells 

immature and not differentiated into mature osteoblasts have a gene expression of proteins 

changed. Recently, it has been shown that molecules as substrates of the insulin receptor 

(IRS) measured the recipient of IGF signaling and this cross-talk through the IRS may be by 

insulin and IGF in osteoblasts (THRAILKILL et al., 2005). Considering that the 



  

concentrations of IGF-I, recipient of IGF-I and the IRS are reduced in light of diabetes, the 

change in the insulin signaling in bone cells result in local differences of IGF-I. Moreover, the 

fact of the IRS are present in osteoblasts and osteoclasts and insulin promote inhibition of 

osteoclast activity and activation of osteoblasts, suggests that the effect of insulin in the bone 

is formation, with decreased absorption, which attaches to an insulin action anabolic to the 

bone (THRAILKILL et al., 2005). So, although an association between direct action of 

insulin and bone formation is not clear yet, studies have supported the potential of insulin as 

an anabolic agent, demonstrating a bone regeneration by treatment with insulin even before a 

moderate hyperglycemia.  

To assess the bone resorption markers serum and urine can be measured. Considering 

that the bladder are confused by polyuria and diabetic nephropathy, it is indicated the strength 

of serum markers (McCABE 2007).  

To evaluate the process of bone resorption was assessed the activity of serum acid 

phosphatase tartaric-resistant activity (TRAP), which is a lysosomal isoenzyme found in the 

bones, platelets, red blood cells and spleen (DUARTE et al., 2005). Figure 8 illustrates the 

enzyme activity of TRAP in subjects studied, where no change was observed in the activity of 

this enzyme in the groups studied (DM1 and NG). The literature reports controversial data 

regarding the activity of TRAP. Studies in animal model by Duarte et al (2005) observed a 

gradual increase in activity of the TRAP suggesting an increase in bone by osteoclasts. 

McCabe (2007) reports that the reduction of osteoclast activity observed by TRAP can be 

secondary to reduce the osteoblastic maturation, being associated with a decrease in signaling 

of osteoclasts. Therefore, increasing the activity of osteoclasts is not a mediator of bone loss 

in DM1 and yes, the supression of the activity of osteoblasts. 

The childhood and adolescence are stages during which the agency acquires much of 

its ability mineral. During these stages are seen the most significant increases in bone mass. 

The BMD increases annually, with greater emphasis on the first 3 years post-natal and 

gradually decreases until before the end of puberty. During puberty, the BMD reaches the 

peak of increase in stages 3 and 4 of Tanner for girls and boys respectively. After puberty, 

there is a gradual reduction of increased BMD by 21 to 25 years of age, where the BMD 

stabilizing. At this stage the individual reaches the peak bone mass. It is important to 

remember that about 30% of BMD is acquired during puberty, 20% during adolescence, while 

50% was produced between the first months of life until puberty. So about 80% of bone mass 

is acquired during childhood and adolescence, and the presence of chronic diseases in this 

phase will promote a reduction of bone mass while it is still in formation. 



  

Chronic diseases such as diabetes, are recognized as responsible for changes in 

puberty, stature and thus commitment to reach the peak bone mass. The pathophysiological 

mechanism involved in low bone mass of individuals with DM includes reducing the activity 

of osteoblasts, changes in the metabolism of calcium and phosphorus, reducing the synthesis 

of collagen and / or reduce the production of IGF-I and insulin. Some studies suggest that 

patients with inappropriate metabolic control and a long period of illness have a 

predisposition to osteopenia (VARGAS et al., 2003). However, there is consensus among the 

variables reported to loss of bone mass in diabetic population. 

The BMD of studied individuals was assessed by bone density in the lumbar spine, 

vertebrae L1-L4 which is the parameter used for children. According to the Z-Score of L1-L4 

of the groups studied, shown in Table 2, it is observed that although the values are within the 

VR (Annex 5) for bone density at this age group, the groups DM1 had always values below 

their NG, with significant difference to DM1 T4. These results added to the behavior of bone 

markers studied as the alkaline phosphatase and osteocalcin, which are also low, support the 

hypothesis of the commitment of developing diabetes by bone, bone microarchitecture with a 

fragile and subject to fractures, and that does not reach the maximum peak bone mass. In 

addition, the group DM1 when the last stage of puberty have lower bone mass when 

compared with individuals NG being associated with longer time to disease and exposure to 

the state of hyperglycemia and hipoinsulinism, sufficient to induce an early deleterious effect 

on bone, capable of being detected. Thus, the poor glycemic control would be an important 

risk factor to determine changes in bone tissue of individuals with DM1. 

In this study, it is important to emphasize that among the 74 diabetic subjects studied, 

about 10% already had BMD below the standards of normality, from these, approximately 

57% belong to the last stage of Tanner or DM1 T4. Thrailkil et al. (2005) also reported 

clinical studies showing a decrease in speed of growth and a relative deficiency early in bone 

density of pediatric patients with DM1. Already Brandão et al (2007) found that results in 

diabetic individuals had normal BMD in the lumbar spine when compared to healthy children 

with same profile socio-economic and cultural, except 2 children who had bone mass less than 

-2.0 standard deviation (osteopenia), representing about 5%. That should be considered in this 

study in what were evaluated almost twice the number of patients, which has shown a number 

of changes that support the early development of osteopenia associated with DM1. 

According to Table 2, individuals of the group DM1 in the final stages of puberty had 

a lower bone injury when compared to their NG. Thus, the bone was associated with the 



  

duration of the disease. However, considering the number of diabetic individuals at each stage 

of Tanner, this difference in bone mass in groups could not be better confirmed. 

In Brazil, studies by Brandão and collaborators (2007) and Vargas et al (2003) 

featuring the patients of Bahia and Rio de Janeiro, respectively, found that patients with DM1 

have changes in bone mass due to poor glycemic control. In Rio Grande do Norte no reports 

in the literature that address the bone metabolism of diabetic children. This study in HOSPED 

/ UFRN characterized the profile of bone metabolism of children and adolescents with DM1 

born in the vast majority in the city of Natal-RN. 

Given the results obtained on bone metabolism was possible to see that the diabetic 

patients studied, particularly those with longer time to disease (DM1 T4), have an imbalanced 

turnover of imbalance in the favor to the reduced bone formation process, which may entail a 

loss of bone mass in the short term. Longer disease duration with poor glycemic control may 

cause a negative impact on the acquisition of bone mass at an early age, because these 

children and adolescents are in development stature, coinciding with the progression of 

diabetes. Diabetes during puberty and growth will promote a disability gain in bone mass, 

thus reaching a peak bone mass lower than that of healthy individuals, impairing growth and 

allowing these individuals to be subject to fractures. 

The small size of the sample of diabetic subjects studied at each stage of Tanner was a 

limiting factor for confirmation of changes in BMD of diabetic children and adolescents. For 

any such confirmation, longitudinal studies are needed to clarify these changes in BMD. 

Meanwhile, the prevention of diabetic osteopathy may be structured by nutritional, physical 

and endocrine factors, starting up early with the encouragement of good metabolic control. 
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TABLE 1: Characterization of individuals on the group, Tanner classification and disease 

duration 

 

 

Boys 

p-
valor 

Girls 

p-
valor DM1 

N = 33 
NG 

N = 43 
DM1 

N = 41 
NG 

N = 54 

Age (years) 11,88  3,77 11,47  3,24 0,614
1 

12,41  3,77 12,35  3,82 0,937
1 

IMC (kg/m
2
) 19,50  3,84 18,67   2,85 0,423

1 
20,03  4,80 18,40  2,96 0,128

1 

Diabetes 
duration (years) 

5,13  3,32   5,00  3,66  0,891
2 

Tanner stage (%)  
 

  
 

1 34,5 66,7 

0,052
3 

30,6 22,2 

0,283
3 

2 17,2 11,1 5,6 13,9 

3 13,8 0 8,3 19,4 

4 34,5 22,2 55,6 44,4 

Average  standard deviation. 

1 - P-value of the t test to compare the means between groups of the same gender;  

2 - P-value of the t test for comparison between genders in the same group;  

3- To verify and independence among the X
2
 - P-value of the test  group stages of the same sex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

TABLE 2: Results of biochemical analysis and diagnosis by image of individuals DM1 and 

NG 

 

Parameters Group 
TANNER STAGE 

T1 T2 T3 T4 

Glucose (mg/dL) 
DM 1 174,29  101,28* 264,29  67,33* 174,36  58,55* 235,02  105,86* 

NG 76,44  7,87 78,08  9,90 74,64  7,29 74,76  6,35 

Glycated hemoglobin (%) 
DM 1 9,73  2,85* 11,98  2,12* 9,46  3,69 10,67  2,56* 

NG 7,01  0,69 6,45   0,50 6,39  1,05 6,95  0,62 

Fosfatase Alcalina (U/L) 
DM 1 305,54  83,02 316,61  40,47 305,28  112,04 222,71  131,14 

NG 293,56  57,57 320,04  58,92 349,72  71,65 215,31  130,32 

Osteocalcin (ng/mL) 
DM 1 30,44  14,95* 34,85  16,75 22,50  23,95* 26,88  21,48 

NG 55,96  23,14 62,02  33,18 62,50  20,02 37,43  33,24 

TRAP (U/L) 
DM 1 7,63  2,88 7,25  1,27 6,93  2,18 5,65  2,67 

NG 7,26  2,39 8,66  3,69 6,56  0,67 6,32  2,97 

Zn soro 
DM 1 1,36  0,22* 1,43  0,25* 1,38  0,45 1,25  0,21* 

NG 0,28  0,02 0,26  0,03 0,19  - 0,26  0,06 

Zn urina 
DM 1 0,77  0,46 0,73  0,32 1,20  0,62 1,31  0,59* 

NG 0,27  0,15 0,17  - - 0,16  0,12 

Z-Score (L1-L4) 
DM 1 -0,86  0,95 -0,78  0,97 -0,43  1,57 -0,73  1,43* 

NG -0,64  0,82 -0,20  1,31 -0,48  1,14 0,32  0,94 

Average  standard deviation. 

* Statistically significant difference at a level of 5% by t test, compared with the group Normoglicêmic (NG) in the 

same stage of Tanner 

. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

                         

 
 

FIGURE 1: Serum concentration of glucose and glycated hemoglobin in DM1 and NG groups according to the classification of Tanner. The 

results are expressed as mean ± standard deviation. * Statistically significant difference to a level of 5% by t test, compared with the group 

Normoglicêmic (NG) in the same stage of Tanner. 
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