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RESUMO 

 

 

 Embora o aumento na concentração de Espécies Reativas de Oxigênio 

(Eros), devido ao diabetes mellitus, pode alterar o metabolismo normal do 

osso, acarretando assim a osteopenia. Uma suplementação com cálcio, 

fósforo e vitamina E pode ter ação benéfica e prevenir as complicações 

associadas ao estado diabético. Foram utilizados ratos Wistar machos 

(n=125), peso corporal 250-350g, sendo divididos em três grupos: grupo 1- 

controles (n=45) grupo 2- diabéticos experimentais (n=45), e grupo 3 - 

diabéticos suplementados (n=35) em cálcio, fósforo e vitamina E. O diabetes 

experimental foi induzido por estreptozotocina (STZ) (45 mg/Kg) e sacrificados 

em períodos de 1 e 5 dias após a indução e 5, 30, 60 e 90 dias após a 

instalação do diabetes mellitus. Animais com glicemia ≤ 250 mg/dL foram 

considerados diabéticos. Realizaram-se análises de Substâncias Reativas ao 

Ácido Tiobarbitúrico (SRAT) e Glutationa (GSH) em sangue e cérebro, 

medidas histomorfométricas dos fêmures esquerdos, além de dosagens 

bioquímicas de fosfatase alcalina, fosfatase ácida, fosfato, magnésio, cálcio 

ionizável, cálcio total, creatinina e albumina em amostras de soro e glicose, 

fosfato, magnésio, creatinina e clearence de creatinina em amostras de urina 

dos animais. As SRAT no plasma e cérebro, apresentaram-se 

significativamente elevadas no grupo 2 em relação ao grupo 1, e diminuída 

para o grupo 3, no período de 90 dias. O conteúdo de GSH em cérebro, no 

período de 90 dias, diminuiu no grupo 2 e aumentou no grupo 3, enquanto em 

sangue não foram observadas alterações. Os resultados histomorfométricos 

mostraram uma perda em média de 50% de osso trabecular avaliadas pela 

distância entre as trabéculas, espessura das trabéculas e volume ósseo 

trabecular, nos animais diabéticos experimentais em relação aos controles e, 

com a suplementação, essa perda diminuiu significativamente alcançando 

valores próximos aos encontrados no grupo controle. A atividade da fosfatase 

alcalina apresentou valores superiores para os grupos 2 e 3 em relação ao 
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grupo 1 e a fosfatase ácida aumentou significativamente nos grupos 2 e 3, em 

relação aos controles, no período de 90 dias. As concentrações séricas de 

fosfato, magnésio, cálcio ionizável, cálcio total e creatinina, não apresentaram 

alterações uma vez que os resultados estão dentro dos valores de intervalos 

de referência. A albumina sérica mostrou-se diminuídas para o grupo 2 e 3. A 

análise da urina mostrou glicosúria significativa para os grupos 2 e 3 em 

relação ao grupo 1. Em relação a fosfatúria observou-se um aumento 

significativo principalmente para o grupo 3 e em relação ao clearence de 

creatinina não foram observadas diferenças significativamente para o grupo 2 

e 3. Os resultados observados sugerem que a suplementação de cálcio, 

fósforo e vitamina E diminuiu as alterações oxidativas causadas pelo diabetes, 

além de ter exercido ação benéfica sobre o metabolismo ósseo, diminuindo a 

perda óssea que ocorre durante esta síndrome. 
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ABSTRACT 

 

 The increase of EROs concentration, through diabetes mellitus, can alter 

the normal bone metabolism, causing osteopenia. A calcium, fosforum and 

vitamin E supplementation, can be a very good action in bone. In thi study were 

used male Wistar rats (n=125), weight ranging from 250 – 350g, and were 

divided in three groups: group 1 control (n=45) group 2 experimental diabetic 

(n=45) and group 3 supplementadies diabetic (n=35) in calcium, fosforum and 

vitamin E. The animals were inuced with streptozotocin (45mg/Kg ) and killed in 

periods of 1 to 5 days after the indution e 5, 30, 60 and 90 days after installation 

of experimental diabetes mellitus. Animals with glycemia ≤ 250 mg/ dL was 

considered diabetics.In each period was realized determinations of 

Thiobarbituric Acid Reactive Substances and levels of reduced glutathione in 

blood and brain, histomorfometric measurement of left fermurs, and dosages of 

alkaline phosphatase, acid phosphatase, ionizable calcium, total calcium, 

phosphorus, magnesium, glycemia, creatinin and albumin in  serum and 

glucose, phosphorus, magnesium, creatinine and clearence of creatinin in urine. 

Thiobarbituric Acid Reactive Substances at brain and plasma, choose higher at 

group 2 in relation group 1, and reduced in group 3, in period of 90 days. The 

levels of reduced glutathione in brain and blood, at 90 days, was decreased in 

group 2 and increased at group 3. The histomorphometric results show a less in 

middle of 50% in trabecular bone volume analysed per distance between the 

trabeculaes thickness of trabeculae and bone quantity in experimental diabetic 

animals in comparison to the control group and for controls group and, 

supplemented animals this lose reduced very much arriving sizes near found in 

control group. The activity of alkaline phosphatase showed superior values in 

relation of groups 2 and 3, about comparing group 1 and acid phosphatase 

increased higher in groups 2 and 3, about all controls, in a 90 days. The serum 

concentration of phosphorus, magnesium, ionazle calcium, total calcium and 

creatinine, didn´t show alterations, and the results are well if compare the 

reference result. The albumin serum showed less to group 2 and 3. The urine 

analyse showed significative glycosúria to groups 2 and 3 if compared with 

group 1. In relation phosphatury, observed a significative increase principally to 

group 3 and creatinine clearance relation wasn´t observed differences to group 
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2 and 3. The results observed suggest that calcium, phosphorus and vitamin E 

supplementation, decreased the oxidative alterations which the diabetics were 

the cause, and helped bone metabolism, decreasing the lose bone that ocurr in 

this syndrome. 
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1.1 DIABETES MELLITUS 

 

 O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, 

decorrente da ausência absoluta de insulina e/ou da produção e/ou ação 

inadequada da mesma, que resultam no comprometimento progressivo de 

sistemas e órgãos (BIESSELS et al., 2002). Caracteriza-se por hiperglicemia 

crônica com distúrbios no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas e 

embora os sintomas clássicos como poliúria, polifagia e polidipsia estejam 

inicialmente ausentes, a hiperglicemia apresenta grau e período suficiente para 

causar alterações funcionais ou patológicas por um longo período antes que o 

diagnóstico seja estabelecido (WHO, 1999). 

  A concentração de glicose no sangue é mantida dentro de limites 

estreitos pela ação hormonal, sendo que os principais hormônios envolvidos 

são a insulina e o glucagon, produzidos, pelas células  e  das ilhotas de 

Langehans do pâncreas, respectivamente. (MATHIS et al., 2001; MOLLER, 

2001).  

  A insulina atua como um regulador primário da glicemia, ligando-se a 

receptores de membranas das células do fígado, tecido muscular e adiposo, 

aumentando a permeabilidade à glicose e reduzindo assim a hiperglicemia 

sangüínea (BELL & POLONSKY, 2001). 

 Em abril de 1997, a Associação Americana de Diabetes (ADA) propôs 

novos critérios para o diagnóstico e classificação do diabetes mellitus com 

base em sua etiologia e não mais em sua forma de tratamento, priorizando-se 

as denominações diabetes tipo 1 e tipo 2 (WHO, 1999; American Diabetes 

Association, 2002). 

 O diabetes mellitus tipo 1 é definido como uma alteração metabólica, 

com exacerbação do catabolismo, na qual a insulina circulante é ausente; o 

glucagon plasmático está elevado e as células  do pâncreas são incapazes de 

responder a qualquer estímulo insulinogênico conhecido. A deficiência de 

insulina, na grande maioria dos casos, decorre de uma destruição auto-imune 

das células  mediada por células T autoreativas e apoptose induzido por 

citocinas (SKRABIC et al., 2003).  
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 Esse tipo de diabetes caracteriza-se pelo surgimento abrupto dos 

sintomas como poliúria, glicosúria, perda de peso corporal e polifagia, além da 

ocorrência de cetoacidose, a qual leva aos pacientes portadores desse quadro 

a requerer insulina exógena. Corresponde a cerca de 10 a 20% dos casos de 

diabetes, e acomete principalmente  crianças, adolescentes e adultos jovens 

(WHO, 1999; BELL & POLONSKY, 2001; VARVASROVSKA et al., 2003). 

 O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença heterogênea caracterizada por 

uma resistência a ação da insulina, disfunção das células ß que acarreta 

liberação anormal da insulina e aumento na produção da glicose hepática (LI et 

al., 2003). Responsável por 80 a 90% de todos os casos de diabetes surge 

habitualmente após os 40 anos de idade e a grande maioria dos pacientes 

afetados são obesos e sedentários. O tratamento medicamentoso inicial é feito 

com hipoglicemiantes orais além de ser recomendado exercícios físicos e dieta 

específica (WOLLHEIM & MAECHIER, 2001; SIMPSON et al., 2003).  

 O diabetes tipo 2 apresenta sinais e sintomas característicos, como 

poliúria, sede, neuropatia periférica, visão turva entre outros, sendo geralmente 

relacionado com a obesidade. Muitos pacientes tem um início insidioso de 

hiperglicemia e são normalmente assintomáticos neste período (OLIVEIRA et 

al., 1997). 

 Além dos já citados outros tipos específicos de diabetes podem ser 

citados: defeitos genéticos funcionais da célula beta, defeitos genéticos na 

ação da insulina, doenças no pâncreas exócrino, endocrinopatias, diabetes 

induzido por fármacos e agentes químicos, infecções, formas incomuns de 

diabetes imuno-mediado, outras síndromes genéticas geralmente associados 

ao diabetes, além do diabetes gestacional (ALBERT & ZIMMET, 1998). 

 Diante da necessidade de uma melhor compreensão das complicações 

associadas a essa síndrome, a indução do diabetes em modelos experimentais 

vem sendo freqüentemente utilizada, mesmo porque alguns experimentos não 

poderiam ser realizados em humanos, além de simularem muitos aspectos de 

suas complicações (COVINGTON et al., 1993). 

 Entre as drogas freqüentemente utilizadas estão aloxana e 

estreptozotocina (STZ), as quais possuem ação específica nas células ß das 

ilhotas de Langehans do pâncreas. O mecanismo de ação da STZ consiste em 

alterar as seqüências de bases do DNA das células ß das Ilhotas pancreáticas 
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e estimular a polinuclear (ADP-ribose) sintetase diminuindo assim os níveis de 

NAD e NADP intracelular. A depleção de NAD pela STZ inibe a síntese de pró-

insulina induzindo assim o diabetes experimental tipo 1 (FIGURA 1). O caráter 

patológico e bioquímico desse modelo é compatível com aqueles encontrados 

em humanos com diabetes mellitus tipo 1 (OHKUWA et al., 1995; 

PANCHNADIKAR & BHONDE, 2003) 

 

 

 

FIGURA 1 - Mecanismo de ação das drogas Aloxana e Estreptozotocina (adaptado de 

HALLIWELL & GUTERIDGE, 1989) 

  

 A vantagem da STZ sobre a aloxana está na ação direta e específica da 

STZ no DNA das células ß do pâncreas, reagindo diretamente com seus 

grupamentos nitrosos. Já a aloxana apresenta uma ação inespecífica, uma vez 

que lesará as células pancreáticas, bem como hepáticas e renais, através das 

espécies reativas de oxigênio (EROs), geradas indiretamente (HALLIWELL & 

GUTERIDGE, 1989). 
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1.2 ESTRESSE OXIDATIVO E DIABETES MELLITUS  

 

 Atualmente o uso do termo radical livre tem sido substituído por 

espécies reativas de oxigênio (EROs) devido a moléculas como o peróxido de 

hidrogênio (H2O2),o oxigênio singlete (1O2) e o peroxinitrito (ONOO-) não serem 

necessariamente um radical livre mas bastante reativos ( STAHL & SIES, 1997; 

OPARA, 2002).  

 Em geral, as EROs são instáveis e têm meia vida muito curta (podendo 

variar desde nanosegundos a alguns minutos),  reagindo rapidamente com 

diversos compostos e alvos celulares (SLATER, 1984; FANG, et al., 2002). 

 Dentre os exemplos de EROs, as principais são: radical ânion 

superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio (H202), e radical hidroxila (OH•). Essas 

espécies são formadas durante o metabolismo normal do oxigênio nas 

mitocôndrias e pelas reações de autooxidação, que são bastante tóxicas às 

células (EVANS & HALLIWELL, 2001; FANG et al., 2002; FRAGA & OTEIZA, 

2002). 

 O primeiro alvo das reações originadas pelas EROs são as ligações 

poliinsaturadas dos fosfolipídios das membranas. Como conseqüência dessa 

ação, inicia-se o processo denominado peroxidação lipídica (OPARA, 2002). 

 A peroxidação de ácidos graxos resulta em lesão celular decorrente de 

dois mecanismos: 1) rupturas mecânicas da membrana, causando perda das 

funções do sistema enzimático nelas contida 2) produção de substâncias 

tóxicas como malonildialdeído (MDA), que são originadas da desintegração dos 

ácidos graxos poliinsaturados, e que migrarão dos seus locais de produção 

para outros sítios de ação (FIGURA 2) (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989; 

PAOLISSO et al., 1994). 

 Embora os métodos geralmente utilizados para avaliar as reações 

radicalares ainda apresentem controvérsias, atualmente a peroxidação lipídica 

tem sido avaliada pelo método que quantifica as substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARs). Apesar das limitações, este método quantifica 

principalmente o MDA que é o aldeído insaturado mais abundantemente 

produzido a partir das rupturas das ligações insaturadas da membrana lipídica 

(SUN et al., 1999; HUANG et al., 2002). 
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 Considerando-se que a geração das EROs é  contínua no interior das 

células, todos os organismos aeróbicos possuem defesas antioxidantes 

compostas por constituintes enzimáticos e não-enzimáticos. Esses 

antioxidantes geralmente têm baixo peso molecular e têm como principal 

função minimizar os efeitos das EROs (KARG et al., 1987; FANG et al., 2002; 

DAMASCENO et al, 2002). 

 Os principais antioxidantes enzimáticos são a superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) que diferem entre si na 

estrutura, tecido de distribuição e co-fatores de requerimentos. A sobrevivência 

dos organismos aeróbicos depende, portanto, do equilíbrio entre a formação 

das EROS e a capacidade do organismo em controlar essas espécies (MATÉS 

et al., 1999; OPARA, 2002). 

 Assim, o desequilíbrio entre as substâncias pró e antioxidantes em favor 

das pró-oxidantes constitui o estresse oxidativo (PAOLISSO & GIUGLIANO, 

1996; PANCHNADIKAR & BHONDE, 2003). 

 

 

FIGURA 2- Mecanismo da peroxidação lipídica (HALLIWELL & GUTERIDGE, 

1989) 
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a vitamina A, vitamina C, vitamina E e o GSH (MATES et al., 1999; POLIDORI 

et al., 2001; OPARA, 2002) 

 Um dos antioxidantes não-enzimático mais utilizado é a vitamina E, uma 

vez que várias evidências clínicas e estudos epidemiológicos sugerem que a 

suplementação com vitamina E reduz o risco de câncer, catarata, diabetes e 

doenças cardíacas através da eliminação de EROs e conseqüente diminuição 

do estresse oxidativo (MEYDANI et al., 1998; HUANG et al., 2002). A 

vitamina E, tem demonstrado eficiência contra os efeitos deletérios da 

peroxidação dos lipídios, geralmente presente na patogênese de doenças 

cardiovasculares arteroscleróticas, complicações do diabetes mellitus entre 

outros (GARG & BANSAL, 2000). 

 Comparando com outros antioxidantes lipofílicos, o α-tocoferol é o 

antioxidante da fase lipofílica mais eficiente. Sua ação inicia-se quando reage 

com o oxigênio singlete, protegendo, portanto a membrana contra essa 

espécie. Os tocoferóis, como a maioria das moléculas, também reagem com o 

radical hidroxil (OH ), todavia, sua maior ação antioxidante em membrana 

biológicas é reagir com peróxidos lipídicos e radical peroxil, doando um 

hidrogênio a eles e terminando assim a reação em cadeia da peroxidação por 

meio de radicais que impedem a propagação dessa cadeia (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1989). 

 Outro antioxidante não-enzimático de grande importância para o 

organismo é a glutationa (GSH), um tripeptídeo, L-γ-glutamil-L-cisteína-glicina, 

reconhecido como o principal composto tiol de baixo peso molecular 

encontrado em plantas e em animais. Atua como um tampão celular de oxi-

redução (tiol/dissulfeto), participando de praticamente todos os principais 

processos biológicos que envolvem o estado de oxi-redução através de tióis 

(SIES, 1999). 

 O GSH, constitui o principal antioxidante não-enzimático intracelular  e 

apresenta as seguintes características: 1) é um antioxidante exógeno e 

endógeno; 2) o radical glutationa (GS۰) formado da oxidação de GSH é um pró-

oxidante, mas pode reagir com outro GS۰ para produzir GS-SG, o qual é 

novamente reduzido a GSH pelo NADPH-dependente da glutationa redutase; 

3) reage com uma variedade de xenobióticos em reações catalisadas pela 



 xxxi 

glutationa S-trasferase; 4) é um efetivo eliminador de EROs como radical 

lipídico peroxil, peroxinitrito, H2O2 (FANG et al., 2002). 

 O principal papel protetor da glutationa ocorre através do ciclo de oxi-

redução da glutationa (FIGURA 3). Esse ciclo utiliza NADPH e NADH como 

equivalentes redutores para fornecer elétrons que reduzem a glutationa 

oxidada (GSSG) à glutationa reduzida (GSH), reação esta catalisada pela 

glutationa redutase (GR) 

 

 

 

FIGURA 3 - Ciclo de oxi-redução da glutationa (adaptado de REED, 1985) 

 

 Este ciclo de oxi-redução atua em sua capacidade máxima 

principalmente por eliminar H2O2, através da enzima glutationa peroxidase 

(GPx), e conseqüentemente impõe um efeito regulatório à outras vias 

dependentes de NADPH e NADH (REED, 1985). 

 A instalação de um quadro de estresse oxidativo resulta em disfunções 

metabólicas e danos macromoleculares. Essas alterações estão implicadas na 

fisiopatologia de várias doenças, inclusive o diabetes mellitus (OPARA, 2002; 

DAMASCENO et al., 2002; PANCHNADIKAR & BHONDE, 2003). 

 Vários processos químicos, como autooxidação de glicose e glicação 

não enzimática de proteínas, aumentam a produção de EROs durante a 

hiperglicemia  prolongada, podendo levar a complicações como retinopatia, 

nefropatia, neuropatia, embriopatia, doenças cardiovasculares e alterações no 

metabolismo ósseo (ARMSTRONG et al., 1996; DAMASCENO et al., 2002). 

 Estas complicações, específicas do diabetes, estão relacionadas com a 

duração da doença e aumento da concentração de glicose no sangue que 

resultará não apenas no aumento das EROs, como também na diminuição das 

defesas antioxidantes. Essas mudanças, induzidas pela glicação, afetam 

dentre outros sistemas, a adesão celular, crescimento, e acúmulo de matriz 
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orgânica (KANETO et al., 1999; TELCI et al., 2000; PANCHNADIKAR & 

BHONDE, 2003). 

 A glicação não-enzimática é uma reação química espontânea entre a 

glicose e os grupamentos aminas das proteínas nas quais se revertem em 

bases de Shiff e produtos mais estáveis. A glicação é então formada através de 

reações oxidativas e causa modificações químicas irreversíveis de proteínas. A 

hiperglicemia crônica também leva à ativação de aldose redutase, NADPH-

dependente e conseqüentemente diminui a disponibilidade do NADPH para a 

glutationa redutase, acarretando com isso uma redução de GSH e proporcional 

aumento de GSSG (FIGURA 3) (DOMINGUEZ et al., 1998).  

 Considerando-se que a glutationa é cofator para a enzima glutationa 

peroxidase, que desintoxifica espécies reativas dos organismos como 

peróxidos intracelulares, haverá um aumento na peroxidação lipídica e 

conseqüente desenvolvimento de complicações associadas ao estado 

hiperglicêmico como retinopatia, neuropatia, catarata e aterosclerose (JAIN et 

al., 2000). 

 Estudos in vitro têm mostrado que a glutationa pode reduzir a 

peroxidação lipídica em fígado e outros tecidos de ratos. Em alguns 

experimentos essa proteção depende da presença do α-tocoferol na 

membrana (VARVAROVSKA et al., 2003). 

  

1.3 BIOMINERALIZAÇÃO E DIABETES MELLITUS 

 

 O osso é um órgão multifatorial, composto por uma matriz orgânica, 

constituída em 90% de colágeno tipo 1 e 10% de proteínas não colagenosas 

principalmente proteoglicanas, osteonectina, osteopontina e osteocalcina; a 

fração não colagenosa é representada por uma população heterogênea de 

células como condrócitos, osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, células 

endoteliais, monócitos, macrófagos, linfócitos e células hematopoiéticas. O 

componente mineral é constituído principalmente por sais de cálcio e fosfato 

que precipitam na forma de cristais de hidroxiapatita, além de magnésio, zinco, 

sódio entre outros (KNOTT et al., 1998; WATKINS et al., 2001). 

 A combinação da capacidade elástica do colágeno e a de compressão 

de sais de cálcio oferece ao osso uma grande resistência. Modificações na 
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matriz de colágeno, bem como rupturas de ligações cruzadas podem alterar as 

propriedades estruturais e mecânicas, além de resultar em disfunções severas 

do tecido ósseo (EBELING et al., 2001). 

 Dois processos diferentes iniciam a formação de tecido ósseo: a 

ossificação endocondral ou a ossificação intramembranosa. A ossificação do 

tipo endocondral é responsável pela maior parte do osso formado, é regulada 

por vários passos e depende do desenvolvimento de uma cartilagem não 

vascularizada, o qual ocorre após a proliferação e condensação de células 

progenitoras mesenquimais, diferenciação em condroblastos, maturação de 

condrócitos, hipertrofia e apoptose. Essa cartilagem formada, posteriormente 

será substituída pelo osso (REITER et al., 2002) 

 Já na ossificação intramembranosa, as células progenitoras 

mesenquimais se condensam e, no lugar de desenvolver cartilagem, 

diferenciam-se diretamente em osteoblastos. Assim, a diferenciação entre os 

dois processos é a formação da cartilagem não vascularizada, a qual é 

formada por células chamadas de condrócitos (LEONE et al., 1997; WATKINS 

et al., 2001). 

 Os condrócitos são pequenos e esféricos, localizados na região não-

mineralizada do osso e sintetizam colágeno e proteoglicanas, os quais são os 

maiores constituintes da matriz cartilaginosa. Por meio do processo de 

hipertrofia, ocorre o aumento de volume celular permitindo o crescimento da 

cartilagem, sua expansão e ainda o aumento de síntese da matriz cartilaginosa 

para suprir os osteoblastos com substratos para ossificação. Esses eventos 

são indispensáveis para o crescimento ósseo endocondral. O estágio final dos 

condrócitos é manifestado através de apoptose, ou morte celular programada, 

favorecendo o caminho para a formação óssea (WATKINS et al., 2001; 

REITER et al., 2002). 

 Os osteoblastos são células mononucleadas originadas de células 

mesenquimais com aproximadamente 20 m de diâmetro, geralmente 

encontradas no interior de lacunas ósseas e região subperiostal entre o osso 

cortical e o periósteo. Apresentam o citoplasma basófilo, refletindo a extensa 

característica de células ativamente envolvidas na síntese de proteínas 

colágenas e não-colágenas do osso, além de organizar as fibrilas colágenas 

(FREEMONT, 1993).  
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 Essas células estão presentes nos locais de formação óssea, sendo 

então responsáveis pela síntese, secreção, organização e mineralização da 

matriz óssea ou osteóide (WATKINS et al., 2001). Os osteoblastos, quando 

ativos, apresentam forma cubóide enriquecido com retículo endoplasmático, 

uma característica das células que sintetizam grandes volumes de proteínas. 

São assimétricos e possuem a capacidade de secretar matriz óssea e 

responder a sinais regulatórios (GAY et al., 2000). 

 Uma das principais enzimas envolvidas no processo de formação óssea, 

é a fosfatase alcalina. É sintetizada pelos osteoblastos e freqüentemente 

utilizada como marcador do estágio inicial da maturação dos osteoblastos na 

formação óssea (REZENDE et al., 1993; LEONE et al., 1997). 

 A fosfatase alcalina é uma metaloproteína que necessita de zinco e 

magnésio para sua atividade máxima e sua multifuncionalidade (DEMENIS et 

al., 2003). É amplamente distribuída em vários órgãos tendo suas isoenzimas 

separadas por eletroforese em diferentes frações, como a hepática, renal, 

óssea, intestinal e placentária (ALPASLAN et al., 1995; KOYAMA et al., 1998). 

 O estágio mais tardio da diferenciação celular dos osteoblastos é 

representado pelos osteócitos, os quais ficam aprisionados no interior da matriz 

óssea. Embora representem um grupo de células pouco compreendidas, 

desempenham um papel importante na manutenção da matriz óssea, por 

serem capazes de sintetizar e reabsorver essa matriz. Atuam como um 

mecanoreceptor capaz de detectar micro distorções da matriz e traduzí-las em 

sinais que influenciam a atividade dos osteoblastos, osteoclastos e células de 

superfície (FREEMONT, 1993). 

 A apoptose dos osteócitos nos ossos se dá em virtude de alterações que 

ocorrem com a idade ou doenças. O peróxido de hidrogênio formado durante o 

estresse oxidativo tem-se mostrado ser uma das causas de apoptose dos 

osteócitos o que pode levar a um enfraquecimento dos ossos. Assim, doenças 

que levam a geração de espécies reativas de oxigênio, podem acarretar 

também alterações ósseas como a osteoporose (KIKUYAMA et al., 2002). 

 Os osteoclastos são células multinucleadas, de formas discóides, 

originadas pela fusão de precursores hematopoiéticos da linhagem monócito-

macrófago que chega via sistema circulatório, sendo classificadas como 

células de reabsorção óssea (GAY et al., 2000; WATKINS et al., 2001).  
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 Através de projeções semelhantes a pseudópodes, aderem ao osso, 

gerando um espaço que fica efetivamente lacrado sob a célula, dentro do qual 

os osteoclastos são capazes de secretar enzimas proteolíticas, armazenadas 

nos lisossomos, capazes de dissolver a matriz orgânica do osso, e os ácidos 

láticos e cítricos, que diminuem o pH desses pequenos espaços na superfície 

óssea decalcificando-o (MUNDY & ROODMAN, 1987; FREEMONT, 1993). 

 Sabe-se que os processos de reabsorção óssea coordenada pelos 

osteoclastos são de máxima importância para a expressão fenotípica dos 

osteoblastos que colonizam os sítios de reabsorção. Os osteoclastos estão 

condicionados em suas lacunas de reabsorção e em resíduos de proteínas 

como, por exemplo, enzimas lisossomais tipo a fosfatase ácida tartarato 

resistente, e osteopontina, que promove um ataque e a diferenciação dos 

osteoblastos de superfície (BOYAN et al., 2003). 

 A isoenzima da fosfatase ácida é resistente ao ácido tartárico e tem sido 

reconhecida e indicada como um marcador do processo da reabsorção óssea, 

estando presente em grandes quantidades nos osteoclastos. O grupo das 

fosfatases ácidas corresponde a enzimas lisossomais que estão presentes no 

osso, próstata, plaquetas, eritrócitos e baço (SUZUKI et al., 2000). 

 O metabolismo ósseo é, portanto, caracterizado por eventos que 

representam o ciclo da remodelagem óssea, a qual envolve um ciclo interativo 

de células osteoclástica e osteoblástica (BOYAN et al., 2003). A massa óssea 

depende, portanto, do equilíbrio entre o processo de formação e reabsorção 

dentro do ciclo de remodelagem óssea (LUGERO et al., 2000). 

 A saúde do esqueleto consiste principalmente em ter ossos fortes o 

suficiente para suportar as atividades físicas diárias, sem que haja fraturas. O 

maior componente da massa óssea é o cálcio, e o esqueleto não pode manter 

sua estrutura se os valores de cálcio ingeridos forem menores que as 

necessárias. Portanto, além de seu papel estrutural, o osso representa uma 

reserva de cálcio já que nem sempre as necessidades diárias de cálcio são 

ingeridas adequadamente. (HEANEY, 2002). 

 Nos últimos anos, tem sido crescente o interesse nos estudos das várias 

alterações associadas ao diabetes mellitus, bem como aquelas relacionadas ao 

metabolismo ósseo, entre elas a diminuição dos níveis séricos da vitamina D 

(TAKESHITA et al., 1995); modificações do colágeno (GOODMAN & HORI, 
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1984), osteopenia (TAKESHITA et al., 1995), mudanças na absorção do cálcio 

e fósforo (SUZUKI et al., 2000) e alterações no nível sérico do PTH e 

calcitonina (TOROMANOFF et al., 1997; THOMAS et al., 2000).  

 As principais alterações na formação óssea, geralmente observadas em 

função do diabetes mellitus, são a inibição na formação de matriz de colágeno; 

alteração na síntese protéica; aumento no tempo e mineralização do osteóide; 

redução do turnover ósseo; diminuição no número de osteoblastos e 

osteoclastos; alteração no metabolismo ósseo e redução na produção de 

osteocalcina (MIAZGOWSKI & CZEKALSKI, 1998; TSUCHIDA et al., 2000). 

 Assim, a correlação entre o diabetes mellitus e as alterações no 

metabolismo mineral e ósseo tem sido cada vez mais estudada tanto em 

humanos (SUZUKI et al., 2000) quanto em animais diabéticos (REZENDE et 

al., 1993; KEMINK et al., 2000). A diminuição da densidade mineral ósseo 

(DMO), avaliada por diferentes técnicas densitométricas, associada a 

alterações do metabolismo ósseo, está se tornando cada vez mais reconhecida 

como uma das complicações crônicas do diabetes mellitus tipo 1 

(MIAZGOWSKI & CZEALKSI, 1998; MIEDANY et al., 1999; PASTOR et al., 

2000).  

 Estudos realizados em animais diabéticos tratados com insulina 

demonstraram crescimento ósseo e formação dos osteóides semelhante aos 

controles, embora ainda reduzidos (GOODMAN & HORI, 1984; TAKESHITA et 

al., 1995). 

 As desordens degenerativas do osso estão freqüentemente relacionadas 

com o conteúdo mineral do esqueleto. A osteopenia ocorre com a perda de 

massa óssea sem alteração da estrutura dos ossos. A osteoporose é uma das 

doenças severas mais predominantes e pode ser caracterizada por possuir 

início insidioso, com degeneração óssea progressiva e assintomática, e 

subseqüente desenvolvimento de fraturas traumáticas e não-traumáticas 

(SAGESSE et al.,1988; CASTELO-BRANCO, 1998; PACHECO et al., 2002). 

 A osteopenia é uma das complicações decorrentes da deficiência de 

insulina e ocorre no diabetes tanto em humanos como em animais de 

experimentação. Embora as reduções dos conteúdos minerais do esqueleto 

tenham sido documentadas, o início da patogênese da osteopenia é 

desconhecido, e alguns pesquisadores a associam à diminuição da formação 
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óssea com acelerada reabsorção pelos osteoclastos (MUÑOZ-TORRES et al., 

1996; MIEDANY et al., 1999; SUZUKI et al., 2000). 

 Existe uma grande probabilidade de um quadro de osteopenia evoluir 

para osteoporose, um dos maiores problemas mundiais, visto que as 

incidências de fraturas relacionados a essa doença aumentam a cada dia. A 

relação osteoporose-fratura acarreta uma diminuição significante da 

mobilidade, com conseqüente mortalidade. Em pacientes diabéticos tipo 1, a 

osteoporose acomete principalmente as mulheres na pós-menopausa, 

originada por acelerada diminuição de osso trabecular, podendo resultar em 

fraturas vertebrais (SONG et al., 2001). 

 Há alguns séculos atrás, os patologistas definiram osteoporose como 

um aumento na porosidade do osso, significando uma redução na 

mineralização da massa óssea. Mais tarde, esse conceito foi definido pelos 

radiologistas como um aumento da radiotransparência do esqueleto, o qual é 

detectado na prática, quando há uma redução da ordem de mais de 30% na 

mineralização da massa óssea (FERRETI et al., 2003). 

 A densitometria óssea tem sido amplamente empregada para avaliar a 

densidade mineral óssea da espinha lombar e fêmur. É o método DEXA 

(Absorciometria por Raio X de Dupla Energia) que utiliza raios X como fonte de 

energia (MUNOZ-TORRES, 1996). Esse método deve ser avaliado juntamente 

com marcadores biológicos do metabolismo do osso no soro e urina, como 

cálcio, fósforo, magnésio, fosfatase alcalina, osteocalcina, hormônio da 

paratireóide [PTH] e peptídeos relacionados ao hormônio da paratireóide 

[PTHrP], produtos de degradação do colágeno tipo 1 entre outros (SUZUKI et 

al., 2000; PACHECO et al., 2002). 

 Estudos com pacientes diabéticos tipo 1 mostraram uma diminuição nos 

níveis circulantes de 1,25 (OH)2D, aumento na absorção de cálcio, 

hipercalciúria, e diminuição dos níveis de cálcio ionizado. Resultados 

semelhantes também foram observados em ratos diabéticos. Considerando 

que o PTH e a insulina apresentam sua ação celular mediada pela 

concentração de cálcio; condições que alteram a regulação do cálcio nas 

células-alvos alteram seus efeitos sobre as células osteoclásticas e 

osteoblásticas (LEVY et al., 1989).  
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1.4 SUPLEMENTAÇÃO 

 

 Uma adequada concentração de cálcio é então necessária para 

preservar a integridade do esqueleto em humanos e animais, e uma baixa 

ingestão de cálcio tem sido considerada, um dos principais fatores nutricionais 

envolvidos na osteoporose uma vez que altera a remodelação óssea causando 

inicialmente uma osteopenia (EKLOU-KALONJI et al., 1999). 

 Em humanos, os riscos associados com uma alta ingestão de cálcio são 

pequenos e a Osteoporosis Society of Canada (OSC) em 1996, sugere que 

uma adequada dieta de cálcio, adquirida tanto através de alimentos, quanto por 

suplementos farmacêuticos, seja essencial para manter a saúde óssea e 

possui efeitos positivos sobre a massa óssea quanto por diminuir as taxas de 

fraturas ósseas. Uma nutrição adequada de cálcio, portanto, seria uma tática 

preventiva contra perda óssea e osteoporose (MURRAY, 1996). 

 Os efeitos da deficiência de cálcio sobre o osso, no entanto, não estão 

completamente elucidados e as análises histomorfométricas tem sido de 

grande valia para diagnóstico de perda óssea (EKLOU-KALONJI et al., 1999). 

 Estudos epidemiológicos revelam que uma dieta rica em cálcio 

representa um importante papel no desenvolvimento do pico de massa óssea. 

Recentemente, estudos têm sugerido que crianças que tiveram alimentação 

rica em cálcio durante a puberdade apresentaram alterações na mineralização 

com menores riscos de desenvolver osteopenia e osteoporose em sua fase 

adulta (EASTELL & LAMBERT, 2002). 

A calcificação e a formação de tecido ósseo é mediada por um complexo 

processo biológico mediado por atividades bioquímicas que resultam na 

deposição de minerais, principalmente o fosfato de cálcio, no interior de 

vesículas da matriz (DEMENIS et al., 2003). 

A seqüência de eventos celulares envolvidos no crescimento ósseo 

endocondral é caracterizada por um processo bifásico, durante o qual, a partir 

dos condrócitos, origina vesículas da matriz que representam os locais onde os 

primeiros depósitos de minerais aparecem na matriz em mineralização (LEONE 

et al., 1997). Assim, na primeira fase, ou fase de nucleação, ocorre o aumento 

da concentração intravesicular de cálcio e fosfohidrolases, como a fosfatase 
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alcalina, presentes nas membranas dessas vesículas, que hidrolizam ésteres 

de fosfato, favorecendo o aumento da concentração local de fosfato. A 

segunda fase, ou fase de crescimento inicia-se após o rompimento da 

membrana das vesículas da matriz expondo, assim, os cristais de apatita ao 

fluído extravesicular que ao serem supersaturados com íons cálcio e fosfato, 

favorecem o crescimento do cristal (ANDERSON, 1995; LEONE et al., 1997). 

 Portanto, o fósforo, um dos maiores componentes minerais do osso, 

quando em baixos níveis, pode limitar o crescimento e a mineralização óssea. 

Estudos in vitro têm demonstrado que a adição de fosfato orgânico, 

prontamente hidrolisado pela fosfatase alcalina, libera fosfato inorgânico livre, 

promovendo a deposição de minerais (CHANG, et al., 2000; EASTELL & 

LAMBERT, 2002).  

Os minerais cálcio e fósforo constituem, portanto, os principais íons da 

fase mineral do osso, e são responsáveis por funções desse órgão das quais 

dependem o tamanho, a forma, a composição química e a estrutura cristalina 

dos minerais cristalizados. Assim, a fase mineral representa uma reserva de 

íons bem como a estrutura que determina em grande parte as propriedades 

mecânicas do tecido ósseo (GLIMCHER, 1992). 

 Considerando-se que as deficiências nutricionais também influenciam no 

nível do estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia (GIUGLIANO et al., 

1996), estudos recentes sugerem que a suplementação com vitaminas 

antioxidantes é benéfico para prevenir certas complicações do diabetes 

mellitus (GRANADO et al.,1998; SUN et al., 1999). 

 A vitamina E inibi a peroxidação lipídica, que produz hidroperóxidos 

lipídicos e radical tocoferil que é menos reativo com ácidos graxos 

poliinsaturados do que com radicais peroxil. Portanto, a vitamina E atua 

interrompendo a cadeia de propagação de peroxidação lipídica (STAHL & 

SIES, 1997). 

 O termo vitamina E é uma descrição genérica para todos os derivados 

de tocóis e tocotrienóis que exibem a atividade biológica de α-tocoferol (ELDIN 

et al, 1996). Esse grupo de compostos são lipofilicos e portanto operam nas 

membrans ou partículas lipoprotéicas (STAHL & SIES, 1997). Quatro tipos 

de tocoferóis são conhecidos: α, ß, γ e ή-tocoferol, o α-tocoferol é o mais 

freqüente e biologicamente o mais importante e embora usado como sinônimo 
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de vitamina E, não é o único com atividade antioxidante (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1989; BRIGELIUS-FLOHÉ et al., 2002). 

 Várias pesquisas têm sido realizadas no sentido de esclarecer as ações 

da vitamina E sobre doenças, tanto em humanos quanto em animais de 

experimentação. Muitos dos interesses têm focado sua atividade antioxidante, 

devido ao crescente e rápido conhecimento sobre os efeitos tóxicos das EROs, 

geradas em doenças humanas como o diabetes mellitus (PAOLISSO et al., 

2001). 

Neste sentido, tem sido demonstrado que a administração de vitamina E 

em indivíduos com diabetes reduziu a hemoglobina glicada, que representa um 

controle metabólico da glicemia, diminuindo a produção de EROs e 

conseqüentemente as complicações a longo prazo causadas pela 

hiperglicemia (CERIELLO et al., 1991; GARG & BANSAL, 2000). 

 Além de suas já reconhecidas ações como antioxidante, algumas 

pesquisas também têm correlacionado as ações da vitamina E a densidade 

mineral óssea, embora pouco resultado se tenha até o momento (XU et al., 

1995; ARJMANDI et al., 2002). Portanto, estudos tem sido desenvolvido a fim 

de associar a influência da vitamina E sobre a formação óssea. 
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2. OOBBJJEETTIIVVOOSS 
 

 

 

 



 xlii 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da suplementação 

de minerais e vitamina E na histomorfometria óssea, nos parâmetros 

bioquímicos, pró e antioxidantes de ratos diabéticos por estreptozotocina . 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 2.2.1 Avaliar um parâmetro antioxidante através da determinação do 

conteúdo da glutationa além da peroxidação lipídica, medida por meio de 

reações com TBARS, em eritrócitos, plasma e homogenato de cérebro dos 

animais diabéticos e diabéticos suplementados com cálcio, fósforo vitamina E e 

controles em um período de 90 dias. 

 

 2.2.2 Realizar a análise histomorfométrica do fêmur esquerdo dos 

animais controle, diabéticos experimentais e diabéticos experimentais 

suplementados com cálcio, fósforo e vitamina E, num período de 90 dias 

utilizando o método de coloração Hematoxilina –Eosina (HE). 

 

 2.2.3 Realizar dosagens bioquímicas de cálcio livre e total, fósforo, 

magnésio, fosfatase alcalina, fosfatase ácida, bem como a glicose, albumina e 

creatinina em amostras de sangue dos animais controles, diabéticos e 

diabéticos suplementados com cálcio, fósforo e vitamina E por um período de 

90 dias. 

 

 2.2.4 Realizar dosagens bioquímicas em amostras de urina 24 horas de 

ratos controles, diabéticos e diabéticos suplementados com cálcio, fósforo e 

vitamina E durante um período de 90 dias utilizando os analitos fósforo, 

magnésio, glicose e creatinina. 

 

 

 

 

 



 xliii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

33..  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  
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3.1 MATERIAIS  

 

 3.1.1 ANIMAIS 

 

 Ratos da linhagem Wistar, machos de peso corporal entre 250-350g, 

foram mantidos no Biotério do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, onde receberam água e ração ad 

libitum sendo a ração preparada de acordo com o Instituto Americano de 

Nutrição (AIN-93). Os animais (n=125) foram divididos em três grupos: Grupo 

1- animais controles (n= 45), Grupo 2- animais diabéticos por estreptozotocina 

(STZ) (n= 45) e Grupo 3- animais diabéticos por STZ suplementados (n=35). 

Os animais foram distribuídos e sacrificados nos períodos de 1 e 5 dias após a 

indução do diabetes por STZ e 5, 30, 60 e 90 dias após a instalação desa 

patologia. 

 Em cada período de estudo foram utilizados 5 animais para cada grupo. 

Os animais dos grupos 1 e 2 receberam dieta básica e os do grupo 3 dieta 

suplementada com vitamina E, cálcio e fósforo. 

 Foram realizadas avaliação pró e antioxidante (n= 65) nos períodos de 1 

e 5 dias após a indução e 30, 60 e 90 dias após a instalação do diabetes, 

análises de parâmetros bioquímicos (n=60) nos períodos de 5, 30, 60 e 90 dias 

após a instalação do diabetes mellitus. Para a análise histomorfométrica dos 

fêmures esquerdos foram utilizados os mesmo animais do estudo toxicológico 

nos período de 5 dias após a indução e 30, 60 e 90 dias após a instalação do 

diabetes.  

 Deve ser lembrado que para os períodos de 1 e 5 dias após a indução 

foram estudados apenas os grupos controles e diabéticos não suplementados, 

considerando que este tempo é insuficiente para suplementar os animais. 

 

 3.1.2 FORMULAÇÃO E PREPARO DA RAÇÃO 

 

 As dietas balanceadas foram formuladas e peletizadas em laboratório de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Instituto Americano de Nutrição em 

1993 (AIN-93), especificamente para roedores (REEVES et al, 1993). 
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 Foram desenvolvidos dois tipos de formulações que obedeceram a 

composição básica indicada pela AIN-93 e apresentavam os seguintes 

ingredientes: amido de milho (673g/Kg de ração), caseína (200 g/Kg de ração), 

óleo de soja (80g/Kg de ração), mistura salina (35g/Kg de ração), mistura 

vitamínica (10g /Kg de ração) e colina (2g/Kg de ração).  

 A ração suplementada foi formulada a partir da dieta básica com um 

aumento de 1,5 vezes em cálcio (CaCO3 na concentração de 6,24 g/Kg da 

dieta), 1,5 vezes em fosfato (KH2PO4 na concentração de 6,54 g/Kg da dieta) e 

de 20 vezes de vitamina E (3 g/Kg da dieta de acetato de tocoferol ). A ração 

foi sempre oferecida imediatamente após o dia zero Do (5°dia após a indução 

do diabetes) e a peletização da ração realizada utilizando o procedimento da 

FIGURA 4. 

 Os ingredientes utilizados para as formulações das dietas foram 

provenientes da Rhoster Industria e Comércio Ltda/SP e fornecidas através de 

um convênio entre a UFRN com a Universidade de Ribeirão Preto- UNAERP 

 

 3.1.3 INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS 

 

 Após jejum alimentar, água ad libitum, de 24 horas, ratos Wistar machos 

de aproximadamente 250-350g receberam via intraperitoneal (i.p.) STZ (Sigma) 

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

mg/Kg de peso corporal.  

 O quinto dia após a indução do diabetes mellitus foi considerado o dia 

zero, sendo esse período necessário para a instalação do diabetes 

experimental crônico. Foram considerados diabéticos experimentais, os 

animais que apresentarem níveis glicêmicos igual ou superior a 250 mg/dL, 

associados a poliúria, polifagia e polidpsia e  perda de peso corporal. 

 Os animais controles receberam, via i.p., apenas tampão citrato de sódio 

0,01M, pH 4,5 como veículo. 
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FIGURA 4 - Fluxograma de metodologia para preparação da ração peletizada. 

 

 

 

 

 

 

  

MMiissttuurraa  ddooss  iinnggrreeddiieenntteess  ssóólliiddooss    

((MMiissttuurraaddoorr  eemm  ““VV””))  

  

  

MMiissttuurraa  ddee  óólleeoo  ee  uummiiddiiffiiccaaççããoo  ccoomm  

áágguuaa  ((mmaallaaxxaaddeeiirraa))  
 

  

GGrraannuullaaççããoo  

  ((ggrraannuullaaddoorr  ggiirraattóórriioo))  

  

  

SSeeccaaggeemm  

  ((eessttuuffaa  ccoomm  cciirrccuullaaççããoo  ddee  aarr))  

  

GGrraannuullaaççããoo  

  ((ggrraannuullaaddoorr  ggiirraattóórriioo))  

  

CCoommpprreessssããoo  

((mmááqquuiinnaa  ddee  ccoommpprreessssããoo  eexxccêênnttrriiccaa))  
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3.1.4 DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA 

A glicemia dos animais foi determinada utilizando-se um monitor 

Advantage-boerhinger mannheim (ROCHE), a partir de uma gota de sangue 

obtida de um corte superficial da extremidade da cauda do animal. Esta 

glicemia foi determinada no dia zero e posteriormente semanalmente de 

acordo com o período em estudo.  

A evolução do peso corporal dos animais foi paralelamente 

acompanhada ao longo dos 90 dias. Essa avaliação foi realizada no dia zero 

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

estudo. 

Para os animais controles as glicemias foram determinadas no início 

do período e no dia do sacrifício. 

 

3.1.5 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO E ANÁLISE 

HISTOMORFOMÉTRICA 

 

 As análises histomorfométricas foram realizadas utilizando-se os 

fêmures esquerdo extraídos dos animais controles (n= 20), diabéticos 

experimentais (n= 20) e diabéticos experimentais suplementados (n=15) nos 

períodos de 5 dias após a indução (dia zero) e 30, 60 e 90 dias após a 

instalação do diabetes. Foram utilizados os mesmos animais do estudo 

toxicológico. 

Após a retirada do fêmur, livre de todo o tecido mole aderente, o mesmo 

foi imerso imediatamente em solução fixadora de formol tamponado a 10% por 

um período de 24h. Em seguida foi realizadas a descalcificação em solução de 

ácido nítrico a 7,5% seguida de desidratação em álcool etílico absoluto e 

diafanização em solução de xilol. 

 O fragmento foi então incluído em bloco de parafina e seccionado em 

um micrótomo rotativo em secções de 4 micrômetros de espessura. As lâminas 

foram levadas à estufa de secagem durante 30 min para em seguida serem 

coradas com hematoxilina-eosina (H & E). 

 Para a análise histomorfométrica, visando determinar a espessura média 

das trabéculas ósseas da região metafisária bem como a distância entre as 
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mesmas, foi utilizado um microscópio Nikon, Lobophot, objetiva de 10X e lente 

millimetrada. Foram selecionadas para a análise quatro áreas, ao acaso, em 

secções não adjacentes de cada trabécula. Os resultados foram expressos em 

milímetros, através da multiplicação do valor obtido pelo fator de correção 

0,078 indicado para lente com tal aumento e diâmetro.  

A Análise da percentagem de área ocupada pelo osso trabecular e 

medula óssea intratrabecular foram realizadas utilizando microfotografias 

retiradas da região metadiafisária dos fêmures dos animais com aumento de 

200X. Essas microfotografias digitalizadas foram processadas através do 

programa Photostudio 2.0 SE, empregando-se a ferramenta Tilling 3D grid, 

com grade tamanho médio. A planimetria foi feita por super posição de pontos 

observadas na secção, e a contagem dos pontos realizada em todas as 

transecções incluídas no osso trabecular, excetuando-se os pontos das bordas 

da imagem. Foi utilizado o princípio Delesse, o qual estabelece que a fração do 

volume Vvi (fração de volume oculpada por i) de uma componente i (densidade 

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

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

incluídos em i) de pontos localizados nas transecções de i dividida por PT 

(número de pontos testes) poderá ser uma estimativa de Vvi. 

Vvi = AAi 

Vvi = 

T
P

Ppi
 

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

densidade de cada animal em cada grupo e as análises histomorfométricas dos 

fêmures dos animais controles e diabéticos experimentais foram realizadas 

com a colaboração do Laboratório de Patologia Clínica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

 

 3.1.6 COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS 

 
3.1.6.1 AMOSTRAS DE SANGUE 

 
As amostras de sangue destinadas à avaliação dos parâmetros pró-oxidante 

(SRAT/MDA) e antioxidante (GSH) foram obtidas de animais controles, 
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diabéticos experimentais e diabéticos experimentais suplementados, não 

submetidos a jejum, nos períodos de 24h após a indução, dia zero Do 

(quinto dia após a indução), e 30, 60 e 90 dias após o dia zero . Após o 

sacrifício, os animais foram submetidos a laparotomia para coleta de cerca 

de 6 mL de sangue, através da veia porta. 

 Logo após a coleta dos 6 mL de sangue heparinizado, 1mL de sangue 

total foi utilizado para medir o conteúdo de GSH, de acordo com BEUTLER et 

al.(1963) no item 3.2.1.3. Os outros 5 mL foram centrifugados utilizando uma 

Centrífuga Otma/Presvac (Modelo DCS-16 RVT, Brasil, 1996) a 800 x g, por 10 

min e o plasma obtido foi utilizado para a determinação das substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT) de acordo com YAGI, 1982, descrito a 

seguir no ítem 3.2.1.1 (FIGURA 5).  

 

 

  

 

FIGURA 5 – Fluxograma da metodologia para a determinação dos parâmetros 

toxicológicos. 

 

 As dosagens foram sempre realizadas em triplicata para garantir a 

reprodutibilidade dos resultados obtidos. 

 As amostras de sangue destinadas a determinação dos parâmetros 

bioquímicos foram obtidas de animais controles, diabéticos experimentais e 
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diabéticos experimentais suplementados, submetidos a jejum alimentar, água 

ad libitum, por cerca de 10-12 h, sendo estas analisadas nos períodos 

propostos 5, 30, 60 e 90 dias após o dia zero. Os animais foram sacrificados 

por deslocamento cervical e submetidos a laparotomia para coleta de cerca de 

6 mL de sangue, através da veia porta. 

O sangue coletado, sem anticoagulante, foi centrifugado utilizando uma 

Centrífuga Otma/Presvac (Modelo DCS-16 RVT, Brasil, 1996) a 800 x g por 10 

min. O soro obtido foi imediatamente utilizado nas dosagens bioquímicas para 

determinar a glicemia, a atividade das enzimas fosfatase alcalina e fosfatase 

ácida e as concentrações de cálcio, fósforo, magnésio, creatinina e albumina 

(FIGURA 6). 

 

3.1.6.2 PREPARAÇÃO DO HOMOGENATO DE CÉREBRO 

 

Os animais utilizados para análise de parâmetros toxicológicos tiveram o 

cérebro perfundido com solução salina e a parte frontal retirada para análise 

de SRAT pelo método de BIRD & DRAPER (1984) e GSH pelo método de 

BEUTLER et al., 1963. 

 Após a perfusão in situ com solução salina a parte frontal do cérebro foi 

coletada, dividida em 2 partes para realização da determinação da peroxidação 

lipídica pelo método das substâncias que reagem com ácido tiobarbitúrico-

SRAT (Tampão Tris–HCl 60 mM, pH 7,4) e do conteúdo de GSH (Tampão 

fosfato 0,2 M, pH 8.0). A relação utilizada para a dosagem foi sempre de 10 

vezes, ou seja, 1g do tecido para 9 mL do tampão.  

Os fragmentos de tecido foram então homogeneizados (homogeinizador 

tipo Potter-Elvehjem) durante 15 a 20 s e sempre mantidos em gelo. Os 

homogenatos foram submetidos a uma centrifugação a 10.000 X g, 4 oC, por 4 

min, utilizando a centrífuga Multispeed Refrigerated Centrifuge ALC (Modelo 

PK 121R) e os homogenatos utilizados para análise de SRAT e GSH. 
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FIGURA 6 – Fluxograma da metodologia para a determinação dos parâmetros 

bioquímicos. 

 

3.1.6.3 AMOSTRAS DE URINA 24h 

 

 Para coleta da urina 24h, os animais de cada grupo foram separados em 

gaiolas metabólicas pelo menos 3 dias antes do sacrifício para que pudesse 

ser coletado adequada quantidade de urina. Os animais utilizados para as 

análises de parâmetros bioquímicos, tiveram a urina coletada durante um 

período de 24 horas utilizando solução de HCl 50% na proporção de 20 mL 
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para cada 1L de urina. Após coleta a urina foi centrifugada para realização das 

dosagens de glicose, fosfato, magnésio e creatinina. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

 3.2.1 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS PRÓ E ANTIOXIDANTES 

 

3.2.1.1 DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO (SRAT) EM PLASMA 

 

 A técnica fundamenta-se na determinação colorimétrica do produto das 

substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico (TBA), entre elas o 

malonildialdeído (MDA) produzido durante a quebra de peróxidos lipídicos 

(YAGI, 1982). A análise foi realizada em amostras de plasma de animais 

controles, diabéticos experimentais e diabéticos experimentais suplementados 

e consistiu em trasferir 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) 20% em cada tubo 

da série A e 1mL proveniente da diluição de TBA 0,86% em TCA a 20%. Um 

tubo da série A e um da série B, foram utilizados como branco de suas 

respectivas séries. Foram adicionados 200 µL de plasma em cada tubo da 

série A e B, agitados e colocados em banho de água fervente (100 oC), por 20 

min. Em seguida, os tubos foram deixados em repouso por 20 min em banho 

de gelo e centrifugados a 10.000 X g por 4 min. A leitura espectofotométrica foi 

realizada a 535 nm (Coleman UV-VIS modelo 395-D). A concentração foi 

expressa em nmol/g. As leituras da série B foram realizadas em triplicatas. 

 

3.2.1.2 DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO (SRAT) EM HOMOGENATO DE 

CÉREBRO 

 

 As SRAT em homogenato de cérebro foram determinadas em amostras 

de homogenato de cérebro em animais controles, diabéticos experimentais e 

diabéticos experimentais suplementados. 

 A técnica fundamenta-se na determinação colorimétrica do produto das 

substâncias que reagem com o TBA entre elas o malonildialdeido (MDA) 
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gerado durante a quebra de peróxidos lipídicos (BIRD & DRAPER, 1984). Em 

um tubo de ensaio foi pipetado 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 12 % e 

100 µL do homogenato de cérebro, após agitados por 10 s, foi acrescentado 

1mL TBA 0,73% e 0,9 mL de tampão Tris HCl 0,06 M, pH 7,4. Os tubos foram 

levados a fervura (100o C) por 1 h e em seguida imerso em gelo por 15 min. 

Após centrifugação a 10.000 x g por 4 min, a absorbância foi determinada 

espectofotometricamente a 535 nm (Coleman UV-VIS modelo 395-D). O 

branco foi preparado a partir de 1 mL de TCA  12% e 10 µL de água destilada, 

em seguida acrescentou-se 1,0 mL de TBA 0,73% e 0,9 mL de Tris HCl 60mM 

pH 7,4. Foi realizado 3 brancos em cada amostra e as concentrações foram 

expressas em nmol/g. As dosagens foram sempre realizadas em triplicatas. 

 

3.2.1.3 DETERMINAÇÃO DE GLUTATIONA (GSH) EM SANGUE 

TOTAL 

 

A glutationa foi determinada em sangue total conforme o descrito por 

BEUTLER et al. (1963) em animais controles, diabéticos experimentais e 

diabéticos experimentais suplementados. O método baseia-se na reação de 

redução do 5,5'ditiobis,ácido 2 – nitrobenzoico (DTNB) com a glutationa 

(GSH) , gerando o ânion tiolato (TNB) de cor amarela e estável sob 

refrigeração. 

 

2GSH + DTNB  GSSH + 2TNB 

 

Foram utilizados 200 µL de sangue total em 1,8 mL de água destilada 

agitado por 1 min, e deixado em repouso por 10 min para hemólise completa 

em temperatura ambiente. Após a hemólise adicionou-se 3mL de TCA a 12 % 

e esperou-se um tempo de reação de 5 min. Em seguida a amostra foi 

centrifugada a 800 x g e 400 µL do sobrenadante adicionado a 1,6 mL de 

fosfato de potássio 0,2 M pH 8,0; no tubo branco foi pipetado 400 µL de uma 

solução de 2 mL de TCA 12% em 3 mL de água , e acrescentada em 1,6 mL 

de tampão fosfato de potássio 0,2 M pH 8,0 . Em ambos os tubos, houve o 

acréscimo de 200 µL de DTNB 2,525 mM seguida de agitação. A absorbância 
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foi utilizada espectofotômetricamente (Coleman UV-VIS modelo 395-D) a 412 

nm em um tempo máximode 2 min. As dosagens foram sempre realizadas em 

triplicatas as quais tiveram brancos distintos.  

A concentração de glutationa foi expressa em mmol GSH L-1 e calculada 

a partir da absorbância em 412 nm utilizando o coeficiente de extinção de 14,1. 

 

3.2.1.4 DETERMINAÇÃO DA GLUTATIONA (GSH) EM 

HOMOGENATO DE CÉREBRO 

 

Para a determinação da glutationa em homogenato de cérebro de 

animais controles, diabéticos experimentais e diabéticos experimentais 

suplementados, foi  utilizado o método de BEUTLER et al. (1963). 

Foi pipetado em um tubo de ensaio 100 µL do sobrenadante e 

adicionado 1,9 mL de fosfato de potássio 0,2 M pH 8,0, seguido de agitação. 

Em um outro tubo de ensaio, branco de referência, foram adicionados 100 µL 

da mistura de 1,0 mL de água destilada e 19,0 mL de TCA a 12% e em seguida 

1,9 mL de fosfato de potássio 0,2 M pH 8,0 também seguido de agitação. Em 

ambos os tubos, houve o acréscimo de 200 µL de DTNB 2,525 mM seguida de 

agitação. A absorbância foi utilizada espectofotômetricamente (Coleman UV-

VIS modelo 395-D) a 412 nm em um tempo máximo de 2 min. As dosagens 

foram sempre realizadas em triplicatas as quais tiveram brancos distintos.  

A concentração de glutationa foi expressa em mmol GSH L-1 e calculada 

a partir da absorbância em 412nm utilizando o coeficiente de extinção de 14,1. 

 

 3.2.2 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 

3.2.2.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 

 

 A determinação da concentração de glicose foi realizada utilizando-se 

como amostra 10 µL do soro e de urina 24h dos animais controles, 

diabéticos experimentais e diabéticos experimentais suplementados, de 

acordo com o método da enzima glicose oxidase/peroxidase (kit Labtest) 

 



 lv 

 

Glicose + ½ O2+ H2O     Gluconato + H2O2 

2H2O2 + 4-Aminoantipirina + Fenol    Quinoneimina + 

4H2O2  

A determinação da concentração de glicose foi medida por 

espectrofotometria através da leitura da absorbância em 500 nm, em um 

espectrofotômetro RA 50 (Bayer Diagnósticos, Irlanda). 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 µL 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.  

3.2.2.2 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA FOSFATASE 

ALCALINA (E.C. 3.1.3.1) 

 A atividade da fosfatase alcalina foi determinada utilizando-se 20 µL da 

amostra de soro dos animais controles, diabéticos experimentais e diabéticos 

experimentais suplementados, através do kit BioSystems Reagents & 

Instruments. 

A fosfatase alcalina presente na amostra catalisou, em meio alcalino, 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, tendo sido a absorbância 

inicial determinada em 650 nm utilizando um espectrofotômetro RA 50 (Bayer 

Diagnósticos, Irlanda). 

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

contendo 2-Amino-2-metil-1-propanol 35 mmol/L, acetato de magnésio 2 

mmol/L, sulfato de zinco 1 mmol/L, ácido-N-hidroxietiletilenodiaminotriacético 2 

mmol/L, pH 10,4, 4-Nitrofenilfosfato 12 mmol/L e 20 µL da amostra de soro, 

seguido de agitação e inserção em um porta cubeta termostatizado à 37 oC.  

GLICOSE OXIDASE 

PEROXIDASE 
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Foi considerada uma unidade de enzima a quantidade de fosfatase 

alcalina que hidrolisou 1,0 mmoL de 4-nitrofenilfosfato por min, a 37 oC. 

3.2.2.3 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA FOSFATASE ÁCIDA 

(E.C. 3.1.3.2) 

 A atividade da fosfatase ácida total foi determinada utilizando-se 100 µL 

da amostra de soro dos animais controles, diabéticos experimentais e 

diabéticos experimentais suplementados, através do kit BioSystems Reagents 

& Instruments. 

A fosfatase ácida presente na amostra catalisou, em meio ácido, a 

hidrólise do grupo fosfato do -naftil fosfato. O -naftol formado reage com um 

sal de diazonio originando um cromógeno. A atividade catalítica foi 

determinada a partir da velocidade de formação do cromógeno, tendo sido a 

absorbância determinada em 405 nm, utilizando um espectrofotômetro RA 50 

(Bayer Diagnósticos, Irlanda). 

A reação ocorreu a partir da mistura de 1,0 mL da solução reagente e 

100 µL da amostra de soro, seguido de agitação e inserção em um porta 

cubeta termostatizado à 37 oC e as leituras foram efetuadas a cada minuto 

durante 3 min.  

 

3.2.2.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO CÁLCIO 

TOTAL E IONIZADO 

 

A determinação da concentração do cálcio total foi realizada em 

amostras de soro dos grupos de animais controles, diabéticos experimentais 

e diabéticos experimentais suplementados, tendo sido necessário um 

volume de 15 µL (Kit BioSystems Reagents & Instruments).  

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

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 10. 

Para determinação do cálcio ionizável, foi utilizado um Eletrolyte 

Analyser AVL 9140 Na+, K+, Ca+ analyzer, eletrodo seletivo (SUIÇA). O 

método se baseia na reação do cálcio presente na amostra com o arsenazo 
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III, havendo formação de um complexo colorido medido por 

espectrofotometria através da leitura da absorbância em 650 nm. 

O branco da reação foi 1,0 mL da solução reagente e como padrão a 

mistura de 1,0 mL da solução reagente e 10 µL da solução padrão de cálcio 

a 10 mg/dL.  

 

3.2.2.5 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO FÓSFORO 

 

 A determinação da concentração do fósforo foi realizada em amostras 

de soro e urina 24h dos grupos de animais controles, diabéticos 

experimentais e diabéticos experimentais suplementados, tendo sido 

necessário um volume de 10 µL (Kit Labtest).  

O método se baseia na reação do fósforo presente na amostra com o 

molibdato na presença de ácido sulfúrico, havendo a formação do complexo 

fosfomolibdato que foi medido por espectrofotometria através da leitura da 

absorbância em 340 nm, em um espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnósticos, 

Irlanda).  

O branco da reação foi 1,0 mL da solução reagente e como padrão a 

mistura de 1,0 mL da solução reagente e 10 µL de uma solução padrão de 

fósforo a 5 mg/dL.  

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

da absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 5 e em urina 24h a 

concentração foi obtida através da absorbância do teste vezes um fator de 

conversão pré estabelecido. 

 

3.2.2.6 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MAGNÉSIO 

 

A determinação da concentração de magnésio foi realizada em amostras 

de soro e urina 24h dos grupos de animais controles, diabéticos experimentais 

e diabéticos experimentais suplementados, tendo sido necessário um volume 

de 10 µL (Kit Labtest).  

O método se baseia na reação do magnésio presente na amostra com o 

calmagite em meio alcalino, havendo a formação de um complexo colorido que 
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foi medido por espectrofotometria através da leitura da absorbância em 520 

nm, em um espectrofotômetro RA50 (Bayer Diagnósticos, Irlanda). 

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

mistura de 1,0 mL da solução reagente e 10 µL da solução padrão de 

magnésio a 2 mg/dL. 

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

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 2.  

 

3.2.2.7 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CREATININA 

 

 A determinação da concentração de creatinina foi realizada utilizando o 

soro e urina dos animais controles, diabéticos experimentais e diabéticos 

experimentais suplementados, tendo sido necessário um volume de 200 µL, de 

acordo com o método do picrato alcalino (kit Bayer). A amostra de urina foi 

diluída na proporção de 1:50 com água destilada.  

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 

500 nm, em um espectrofotômetro RA 50 (Bayer Diagnósticos, Irlanda).  

O branco da reação foi 1,0 mL da solução reagente e como padrão a 

mistura de 1,0 mL da solução reagente e 100 µL de uma solução padrão de 

creatinina a 2 mg/dL.  

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

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 2.  

 

3.2.2.8 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ALBUMINA 

 

 A determinação da concentração de albumina foi realizada em amostras 

de soro dos grupos de animais controles, diabéticos experimentais e diabéticos 

experimentais suplementados, tendo sido necessário um volume de 5 µL (kit 

Merck). 

O método se baseia na reação da albumina presente na amostra com o 

verde de bromocresol em meio ácido, havendo a formação de um complexo 

colorido que foi medido por espectrofotometria através da leitura da 
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absorbância em 630 nm, em um espectrofotômetro RA 50 (Bayer Diagnósticos, 

Irlanda).  

O branco da reação foi 1,0 mL da solução reagente e como padrão a 

mistura de 1,0 mL da solução reagente e 5 µL da solução padrão de albumina 

a 50 g/L.  

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

absorbância da amostra e do padrão multiplicada por 50. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na avaliação estatística dos resultados foi aplicada a Análise de 

Variância (ANOVA), para amostras paramétricas e independentes, seguidas do 

Teste de Tukey para comparação de grupos independentes. Estes testes foram 

realizados através do programa STATISTICA 6.0 (STATSOFT, 1995). 
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44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DIABÉTICO 
 
 A caracterização do estado diabético dos animais em estudo foi 

realizada através do acompanhamento dos níveis glicêmicos e da evolução do 

peso corporal de cada animal além da observação dos quadros de polifagia, 

polidipsia e poliúria durante os períodos de 1 e 5 dias após a indução (Dia 

zero) e 30, 60 e 90 dias após a instalação do diabetes experimental. 

 Os níveis glicêmicos, como pode ser observado na FIGURA 7A, 

apresentaram-se significativamente aumentados nos grupos dos animais 

diabéticos e diabéticos suplementados os quais apresentaram glicemia sempre 

superior a 250 mg/dL. Já os controles apresentaram glicemia sempre inferior a 

160 mg/dL. Foram portanto, observadas diferenças significativa em todos os 

períodos estudados desde as primeiras 24 horas após a indução até 90 dias 

após a instalação do diabetes. 

 Em relação ao peso corporal dos animais (FIGURA 7B), avaliado nos 

mesmos períodos, observou-se que os animais do grupo dos diabéticos e 

diabéticos suplementados apresentaram perda de peso corporal atingindo um 

peso médio de 180-330 g e 200-340 g respectivamente quando comparados 

com os animais controles que chegaram a um peso médio de  300-360g 

Como pode ser observado através da FIGURA 7B, os animais diabéticos 

suplementados apresentaram peso corporal sempre superior aos obtidos para 

os animais do grupo dos diabéticos não suplementados, embora esses 

resultados não sejam significativos. 
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FIGURA 7- Evolução da glicemia (A) e peso corporal (B) em ratos controles 

(■), diabéticos experimentais (■), diabéticos suplementados (■), durante um 

período de 90 dias. Os resultados são expressos com média ± desvio padrão. 

* indica diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle (p≤ 0,05);  
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4.2 AVALIAÇÃO DE PARÂMETRO PRÓ-OXIDANTE 

 

4.2.1 SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO 

(SRAT) EM PLASMA 

 

Os produtos da peroxidação lipídica em plasma foram determinados 

através das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT) em ratos 

controles, diabéticos e diabéticos suplementados durante um período de 90 

dias (FIGURA 8). Essas substâncias apresentaram-se significativamente 

aumentadas nos animais diabéticos principalmente nos períodos de 1, 60 e 90 

dias em relação aos controles. No entanto, a suplementação de vitamina E 

promoveu diminuição de SRAT, chegando a ser significativo nos períodos de 

60 e 90 dias quando comparados ao grupo dos diabéticos não suplementados. 

Além disso, a concentração média de SRAT dos animais suplementados 

apresentou-se próxima à dos controles.  
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FIGURA 8 - Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico em plasma de ratos 

controles (■), diabéticos experimentais (■), diabéticos suplementados (■), 

durante um período de 90 dias. Os resultados são expressos como média ± 

desvio padrão.  

* indica diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle (p≤ 0,05); 

** indica diferença significativa em relação ao grupo diabético experimental no período 

equivalente (p≤ 0,05). 
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4.2.2 SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO 

(SRAT) EM HOMOGENATO DE CÉREBRO 

 

As medidas das SRAT em homogenato de cérebro foram avaliadas em 

ratos controles, diabéticos e diabéticos suplementados nos períodos de 1 e 5 

dias após a indução e 30, 60 e 90 dias após a instalação do diabetes (FIGURA 

9). Como pode ser observado, os animais diabéticos apresentaram um 

aumento das SRAT a partir do 5o dia quando comparado aos controles, sendo 

esse aumento significativo no período de 30 dias. Com a suplementação, os 

diabéticos apresentaram as concentrações de SRAT diminuídas 

significativamente em todos os períodos em relação aos demais grupos, sendo 

que nos períodos de 60 e 90 dias, esses valores foram significativamente 

menores que as dos próprios controles.  
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FIGURA 9 - Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico em homogenato de 

cérebro de ratos controles (■), diabéticos experimentais (■), diabéticos 

suplementados (■), durante um período de 90 dias. Os resultados são 

expressos como média ±  desvio padrão. 

 * indica diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle (p≤ 0,05); 

 ** indica diferença significativa em relação ao grupo diabético experimental no período 

equivalente (p≤ 0,05). 

# indica diferença significativa em relação ao grupo diabético experimental e grupo controle no 

período equivalente (p ≤ 0,05). 



 lxv 

4.3 AVALIAÇÃO DE PARÂMETRO ANTIOXIDANTE 

 

4.3.1 GLUTATIONA (GSH) SANGUE 

 

A glutationa (GSH) foi avaliada em ratos controles, diabéticos e 

diabéticos suplementados nos períodos 1 e 5 dias após a indução e 30, 60 e 

90 dias após a instalação do diabetes. Como mostra a FIGURA 10 houve uma 

tendência de diminuição da concentração de GSH nos animais diabéticos ao 

longo dos 90 dias, embora, quando se comparam com os controles essas 

concentrações não sejam significativas. Para os animais diabéticos 

suplementados apesar das concentrações de GSH apresentaram-se 

discretamente elevadas em relação à dos diabéticos não suplementados, esse 

aumento também não foi estatisticamente significativo, exceto para os animais 

suplementados do período de 30 dias.  
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FIGURA 10 - Concentrações de glutationa (GSH ) em sangue total de ratos 

controles (■), diabéticos experimentais (■), diabéticos suplementados (■), 

durante um período de 90 dias. Os resultados são expressos com média ±  

desvio padrão.  

** indica diferença significativa em relação ao grupo diabético experimental no período 

equivalente (p≤ 0,05). 
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4.3.2 GLUTATIONA (GSH) EM HOMOGENATO DE 

CÉREBRO 

 

A FIGURA 11 apresenta as concentrações de glutationa (GSH) em 

homogenato de cérebro de ratos controles, diabéticos experimentais e 

diabéticos suplementados, nos períodos de 1e 5 dias após a indução e 30, 60 

e 90 dias após a instalação do diabetes. Como pode ser observado, apenas no 

período de 90 dias houve uma diminuição significativa das concentrações de 

GSH no grupo de animais diabéticos, quando comparados aos controles. 

Esses valores foram restaurados no grupo dos animais diabéticos 

suplementados no mesmo período atingindo valores coincidentes aos dos 

controles. Nos demais períodos não se observaram alterações estatisticamente 

significativas para esse parâmetro. 
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FIGURA 11 - Concentrações de glutationa (GSH) em homogenato de cérebro 

de ratos controles (■), diabéticos experimentais (■), diabéticos suplementados 

(■), durante um período de 90 dias. Os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão. 

* indica diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle (p≤ 0,05); 

 ** indica diferença significativa em relação ao grupo diabético experimental no período 

equivalente (p≤ 0,05). 
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4.4 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

 

 A análise histomorfométrica dos fêmures esquerdo dos animais 

controles, diabéticos e diabéticos suplementados foi realizada a partir da 

distância intertrabecular (FIGURA 12), espessura (FIGURA 13) e volume 

(FIGURA 14) das trabéculas ósseas na região metadiafisária nos períodos de 

5, 30, 60 e 90 dias após a instalação do diabetes mellitus. 

 Como mostra a FIGURA 12, os animais diabéticos apresentaram um 

aumento progressivo da distância entre as trabéculas, sendo estatisticamente 

significativo no período de 90 dias. Entretanto, para os animais diabéticos 

suplementados observou-se que à distância entre as trabéculas diminuíram em 

relação aos demais grupos nos períodos estudados, sendo essa diminuição 

significativa no período de 90 dias. Esses valores observados nos animais 

suplementados revelaram não apenas uma recuperação, como também um 

ganho de massa óssea, uma vez que estão sempre inferiores aos dos 

controles dos respectivos períodos. 
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FIGURA 12 - Distância entre as trabéculas ósseas dos ratos controles (■), 

diabéticos experimentais (■), diabéticos suplementados (■), durante um 

período de 90 dias. Os resultados são expressos como média ± desvio padrão. 

 * indica diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle (p≤ 0,05);  

** indica diferença significativa em relação ao grupo diabéticos ração normal no período 

equivalente (p≤ 0,05). 
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A espessura das trabéculas ósseas (FIGURA 13), encontrou-se 

diminuída nos animais diabéticos em relação aos controles, sendo essa 

significativa no período de 90 dias. Entretanto, para os animais diabéticos 

suplementados, observou-se um aumento progressivo da espessura das 

trabéculas ósseas a partir dos 60 dias, tornando-se significativo aos 90 dias. 

 Deve ser considerado, que a espessura das trabéculas ósseas obtidas 

para os diabéticos suplementados foram iguais às dos controles a partir do 

período de 60 dias, indicando uma recuperação significativa da massa óssea. 
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FIGURA 13 - Espessura das trabéculas ósseas dos ratos controles (■), 

diabéticos experimentais (■), diabéticos suplementados (■), durante um 

período de 90 dias. Os resultados são expressos como média ± desvio padrão. 

 ** indica diferença significativa em relação ao grupo diabético experimental no período 

equivalente (p≤ 0,05). 

 

 

A proporção entre osso trabecular e medula óssea, observado na 

FIGURA 14, mostrou uma perda significativa de osso no fêmur dos animais 

diabéticos experimentais a partir do período de 30 dias, sendo essa perda 

progressivamente ao longo dos 90 dias. Com a suplementação dos animais 

diabéticos a proporção de osso no fêmur aumentou a partir do período de 30 

dias, tornando-se significativo no período de 90 dias. 
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FIGURA 14- Volume de osso trabecular no fêmur de ratos controles (■), 

diabéticos experimentais (■), diabéticos suplementados (■), durante um 

período de 90 dias. Os resultados são expressos como média ± desvio padrão. 

 * indica diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle (p≤ 0,05); 

** indica diferença significativa em relação ao grupo diabéticos ração normal no 

período equivalente (p≤ 0,05). 

 

  A FIGURA 15 mostra simultaneamente a proporção de trabéculas 

ósseas presentes no espaço medular e o volume ósseo trabecular no período 

de 5 dias para os animais controles e diabéticos experimentais, sendo possível 

observar apenas uma discreta redução da área trabecular. 

 Para os períodos de 30 (FIGURA 16), 60 (FIGURA 17), e 90 (FIGURA 

18) dias foi observada uma redução progressiva e acentuada das trabéculas 

ósseas e, portanto do volume ósseo trabecular, sendo essa em decorrência do 

tempo de exposição à condição do diabetes. Entretanto, a suplementação dos 

animais diabéticos com cálcio, fósforo e vitamina E promoveu uma 

recuperação progressiva do volume trabecular ósseo a partir do período de 30 

dias tendo significância em 90 dias. 
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4.5 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 

A avaliação dos parâmetros bioquímicos foi realizada em amostras de 

sangue (soro) e urina de ratos controles, ratos diabéticos experimentais e 

diabéticos experimentais suplementados nos períodos de 5, 30, 60 e 90 dias 

após a instalação do diabetes. 

 

 

4.5.1 FOSFATASE ALCALINA (FAL) (E.C.3.1.3.1.) 

 

 

A fosfatase alcalina sérica é uma importante enzima secretada pelos 

osteoblastos durante o processo de formação óssea, por isso é bastante 

utilizada como marcador de formação óssea. Foi analisada durante um período 

de 90 dias em ratos controles, diabéticos experimentais e diabéticos 

experimentais suplementados. Como pode ser observado na FIGURA 19 o 

grupo dos diabéticos apresentou valores de atividade sérica da fosfatase 

alcalina significativamente mais elevados quando comparada aos obtidos para 

os controles durante os períodos de 90 dias. 

Para os animais diabéticos suplementados a atividade enzimática 

apresentou-se superior em relação a ambos, controles e diabéticos não 

suplementados. Deve ser observado que houve um decréscimo progressivo da 

atividade sérica ao longo dos períodos, sendo este mais acentuado para o 

grupo dos animais suplementados. 
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FIGURA 19 – Atividade da fosfatase alcalina sérica em ratos controles (), 

diabéticos experimentais (▲) e diabéticos experimentais suplementados (■) 

durante um período de 90 dias. Os resultados são expressos como média ± 

desvio padrão. 

 

 

4.5.2 FOSFATASE ÁCIDA (E.C.3.1.3.2.) 

 

A FIGURA 20 mostra a atividade sérica da fosfatase ácida total 

acompanhada durante um período de 90 dias em ratos controles, diabéticos 

experimentais e diabéticos experimentais suplementados. Observa-se que a 

atividade enzimática manteve-se inalterada até o período de 30 dias. A partir 

dos 60 dias, observou-se um aumento para os animais diabéticos e diabéticos 

suplementados em relação aos controles. Esses valores tornaram-se 

significativos no período de 90 dias, quando os animais diabéticos 

apresentaram valores da atividade enzimática cerca de 2 vezes superiores à 
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dos controles e os diabéticos suplementados cerca de 3 vezes superior a dos 

controles. 

Esse aumento significativo sugere uma possível contribuição da 

isoenzima óssea, fosfatase ácida tartarato - resistente (TRAP), indicando uma 

possível progressão do processo de reabsorção óssea. 
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FIGURA 20 – Atividade da fosfatase ácida sérica em ratos controles (), 

diabéticos experimentais (▲) e diabéticos experimentais suplementados (■) 

durante um período de 90 dias. Os resultados são expressos como média ± 

desvio padrão. 

 * indica diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo dos diabéticos 

experimentais (p≤ 0,05) 
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4.5.3 FOSFATO, MAGNÉSIO, CÁLCIO IONIZÁVEL E CÁLCIO TOTAL 

 

As concentrações séricas de fosfato, magnésio, cálcio ionizável e cálcio 

total, foram analisadas em animais controles, diabéticos experimentais e 

diabéticos experimentais suplementados em períodos de 5, 30, 60 e 90 dias 

após a instalação do diabetes mellitus. Como pode se observar na Tabela 1, 

os valores desses analitos séricos, apesar de apresentarem variações entre 

os grupos estudados, em alguns períodos, todos os valores apresentaram-

se dentro de valores de referência. 

 

4.5.4 CREATININA 

 

As concentrações de creatinina sérica, analisadas durante um 

período de 90 dias em ratos controles, diabéticos experimentais e diabéticos 

experimentais suplementados (Tabela 1) não apresentaram alterações 

significativas nos animais diabéticos ao longo dos 90 dias. Entretanto, nos 

períodos de 60 e 90 dias os valores desse analito diminuíram 

significativamente quando comparados aos controles.  

 Apesar dessas variações, todas as concentrações permanecem 

dentro do intervalo de referência para animais. 

 

4.5.5 ALBUMINA 

 

 As concentrações séricas de albumina foram acompanhadas durante um 

período de 90 dias em ratos controles, ratos diabéticos experimentais e 

diabéticos experimentais suplementados Os resultados obtidos estão 

demonstrados na Tabela 1 onde é possível observar que não houve 

diferenças significativas entre os grupos estudados dentro de cada período. 

Entretanto, as concentrações séricas de albumina não apresentaram 

variações significativas entre os períodos estudados.  
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4.6 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM 
AMOSTAS DE URINA 

 
4.6.1 GLICOSÚRIA 

 

 A Tabela 2 mostra as concentrações urinárias de glicose que constitui 

em um importante marcador de hiperglicemia sangüínea crônica. Essa 

concentração foi avaliada durante um período de 90 dias em ratos controles, 

diabéticos experimentais e diabéticos experimentais suplementados. Como 

pode ser observado, houve um aumento significativo da glicosúria no grupo dos 

diabéticos e diabéticos suplementados em relação aos controles a partir do 

período de 5 dias não sendo observada uma variação significativa entre os 

mesmos. 

 

4.6.2 FOSFATÚRIA 

 

Esse analito apresentou diferenças significativas no grupo dos animais 

diabéticos em relação aos controles somente no período de 5 dias, nos demais 

períodos não houve diferenças significativas entre esses grupos. No entanto, 

quando os ratos diabéticos foram suplementados com cálcio, fósforo e vitamina 

E, as concentrações urinárias de fósforo aumentaram significativamente a 

partir do período de 30 dias em relação aos controles e ao grupo dos 

diabéticos experimentais, esses valores se mantiveram até os 90 dias (Tabela 

2) 

 

4.6.3 MAGNÉSÚRIA 

 

A concentração de magnésio urinária foi analisada em ratos controle, 

diabéticos ração normal e diabéticos ração suplementada durante um período 

de 90 dias (Tabela 2). Os resultados obtidos mostraram que no grupo dos 
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animais diabéticos experimentais, as concentrações urinárias desse analíto 

apresentaram-se significativamente superiores em relação aos controles, para 

todos os períodos estudados. No grupo dos animais diabéticos suplementados, 

as concentrações de magnésio aumentaram em relação aos diabéticos 

experimentais, todavia ainda mais elevados que o grupo controle, sendo essa 

diferença significativa nos períodos de 60 e 90 dias.  

 

4.6.4 CLEARENCE DE CREATININA 

 

As concentrações de creatinina foram analisadas em amostras de urina 

24 horas de ratos controles, diabéticos experimentais e diabéticos 

experimentais suplementados durante um período de 90 dias (Tabela 2). Pode-

se observar que os animais dos grupos dos diabéticos não apresentaram 

alterações significativas na excreção de creatinina ao longo dos períodos 

estudados em relação aos seu controles e somente no período de 90 dias os 

animais do grupo dos diabéticos suplementados apresentaram uma diminuição 

significativa na excreção de creatinina urinária em relação aos controles. Nos 

demais períodos não foram observadas alterações significativas. 

O clearence de creatinina não apresentou diferença significativa entre os 

grupos de animais diabéticos (suplementados e não suplementados), no 

entanto observou-se um aumento significativo no clearence de creatinina entre 

esses grupos de animais diabéticos e o grupo controle.  

Embora tenha ocorrido aumento no clearence de creatinina, nos animais 

diabéticos, esse pode estar ocorrendo devido ao aumento na freqüência e 

volume de urina excretada pelos animais e não por estar havendo alterações 

na função renal.  
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Tabela 1 – Analitos dosados no soro de ratos controles, diabéticos 

experimentais e diabéticos experimentais suplementados durante um período 

de 90 dias. 

 

DOSAGENS 
5 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

C DN DS C DN DS C DN DS C DN DS 

FOSFATO 6,8 ± 0,6 7,0 ± 1,0 7,49 ± 1,4 4,77 ± 0,74 6,05 ± 3,9 5,53 ± 0,8 6,67 ± 0,81 6,63 ± 0,73 6,05 ± 1,79 6,94 ± 0,93 6,38 ± 0,75 5,08 ± 1,19 

MAGNÉSIO 1,8 ± 0,0 1,7 ± 0,3 1,8 ± 0,2 1,93 ± 0,2 2,08 ± 0,29 2,15 ± 6,4 2,5 ± 6,1 1,03 ± 0,25  2,78 ± 1,13 2,12 ± 2,3 1,52 ± 1,8 2,18 ± 8,5 

CÁLCIO 
IONIZÁVEL 

1,22 ± 0,1 1,0 ± 0,1  0,92 ± 0,1  1,28 ± 0,04 1,26 ± 0,06 1,24 ± 0,11 1,25 ± 0,06 1,17 ± 0,06 0,80 ± 0,06  1,26 ± 0,03 1,27 ± 0,11 1,34 ± 0,03 

CÁLCIO 
TOTAL 

9,1 ± 0,6 8,5 ± 0,4 8,80 ± 0,6 9,23 ± 0,21 10,6 ± 0,2 10,4 ± 0,62 7,8 ± 0,36 10,08 ± 0,59  10,48 ± 1,77  9,20 ± 0,47 9,8 ± 1,05 9,48 ± 0,22 

CREATININA 0,8 ± 0,0 0,6 ± 0,0 0,54 ± 0,1  0,5 ± 0,0 0,8 ± 0,1  0,6 ± 0,1 1,1 ± 0,2 0,7 ± 0,1  0,9 ± 0,1  1,0 ± 0,1 0,7 ± 0,1  0,7 ± 0,1  

ALBUMINA 3,2 ± 0,0 2,9 ± 0,2 3,04 ± 0,2 3,43 ± 0,21 3,5 ± 0,1 3,4 ± 0,2 2,7 ± 0,1 2,7 ± 0,2 2,7 ± 0,1 2,8 ± 0,2 3,0 ± 0,1 2,7 ± 0,1  

 

Animais controles (C), diabéticos experimentais (D) e diabéticos experimentais suplementados 

(DS). Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (p ≤ 0,05). 
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Tabela 2- Analitos dosados na urina de ratos controles, diabéticos 
experimentais e diabéticos experimentais suplementados durante um período 
de 90 dias. 
 

 

DOSAGENS 
5 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

C DN DS C DN DS C DN DS C DN DS 

GLICOSE 2,2 ±0,8 12735 ± 1583,2  8228 ± 3234  2,1 ± 1,4 8562 ± 1220,9  8411,3 ± 2446,1  3,2 ± 0,6 9930 ± 2263,8  12050,7 ± 1148,  282 ± 0,6 13831,3 ± 3709,8  13171,5 ± 1199,5  

FOSFATO 0,6 ± 0,1 8,3 ± 0,7  8,4 ± 1,9  3,81 ± 1,4 8,98 ± 3,2  16,28 ± 1,9  6,53 ± 0,3 6,89 ± 1,1 14,46 ± 0,4  9,06 ± 1,8 8,17 ±1,9 13,67 ± 2,0  

MAGNÉSIO 0,14 ± 0,0 2,63 ± 0,7 1,99 ± 0,3  1,87 ± 0,3 3,65 ±0,5  2,86 ± 1,5 0,37 ± 0,0 2,81 ± 0,5  3,32 ± 0,1  0,43 ± 0,1 1,60 ± 0,3  3,53 ± 0,3  

CREATININA 4,33 ± 0,8 5,19 ± 1,4 6,3 ± 1,1 6,04 ± 0,9 8,52 ± 1,3 9,41 ± 1,7 11,56 ± 1,0 10,41 ± 4,2 7,97 ± 0,7 15,54 ±0,9 10,82 ± 3,9 8,89 ± 1,2  

CLEARENCE 
DE 

CREATININA 

0,017 ± 0,0 0,74 ± 0,0  0,77 ± 0,1  0,05 ± 0,0 0,066 ± 0,0  0,85 ± 0,2  0,05 ± 0,0 0,0824 ± 0,2  0,75 ± 0,1  0,08 ± 0,0 0,88 ± 0,0  0,807 ± 0,0 

 

 Animais controles (C), diabéticos experimentais (D) e diabéticos experimentais suplementados 

(DS). Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (p ≤ 0,05). 
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 O diabetes mellitus é uma síndrome crônica, caracterizada pela 

ausência absoluta ou relativa de insulina e/ou pela resistência à mesma 

(ABUJA & ALBERTINE, 2001). Aproximadamente 2,5-3,0 % da população 

mundial sofre com essa síndrome e, em algumas regiões esse percentual pode 

alcançar 7,0 %. Portanto, é reconhecida como uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade no mundo (SEGHROUCHNI et al., 2002). 

 Uma das características do diabetes é a hiperglicemia que pode 

aumentar a produção de EROS através de reações de glicação não-enzimática 

e autooxidação da glicose (TAJIRI & GRILL, 1999; LEE et al., 2002).  

 As EROs geradas durante a hiperglicemia no diabetes levam a 

alterações na estrutura e na integridade funcional da membrana, reconhecidas 

como peroxidação lipídica, além de diminuir as defesas antioxidantes 

(ASAYAMA et al., 1989; SEGHROUCHNI et al., 2002). 

 A peroxidação lipídica é um mecanismo de oxidação dos ácidos graxos 

de fosfolipídicos das membranas celulares com produção de aldeídos reativos, 

como o malonildialdeído (MDA) (COMPORTI, 1985; SUN et al., 1999). O MDA 

é o principal aldeído formado durante o último estágio da quebra de 

endoperóxidos e é o resultado de rearranjos intramoleculares na estrutura de 

ácidos graxos poliinsaturados, que ocorrem durante a peroxidação lipídica 

(VALENZUELA, 1990).  

 A hiperglicemia tem sido reconhecida como um indutor de mudanças no 

estado oxidativo do organismo, podendo resultar em complicações durante o 

diabetes mellitus (SANTOS et al., 2000). 

 Estudos com modelos experimentais de diabetes mellitus vêm sendo 

bastante utilizados através do uso de drogas capazes de induzir o estado 

diabético. As substâncias mais amplamente utilizadas são aloxana e STZ, cuja 

principal característica é a ação específica nas células ß das Ilhotas de 

Langehans do pâncreas (COVINGTON et al., 1993; PANCHNADIKA & 

BHONDE, 2003). 

 A determinação das SRAT foi utilizada como indicador de peroxidação 

lipídica e o conteúdo de glutationa como parâmetro antioxidante em amostras 

de sangue e em homogenato de cérebro. Além disso, foram avaliados analitos 
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bioquímicos relacionados ao metabolismo ósseo, bem como medidas 

histomorfométricas dos fêmures de ratos controles, diabéticos experimentais e 

ratos diabéticos suplementados com cálcio, fósforo e vitamina E. 

 Os animais diabéticos, apresentaram os sintomas típicos do diabetes 

mellitus tais como perda de peso corporal, hiperglicemia, polifagia, poliúria e 

polidipsia. Esses sintomas foram observados a partir do 5o dia após a indução 

com STZ e mantiveram-se durante todos os períodos de estudo. 

 O homogenato de cérebro foi utilizado nas análises, por ser o cérebro 

um órgão vulnerável aos danos oxidativos, visto que suas membranas são 

ricas em ácidos graxos poliinsaturados, por possuir várias regiões altamente 

ricas em ferro, o qual pode catalisar a produção de EROS. Além disso, o 

cérebro consome uma fração significativa do oxigênio total requerido pelo 

organismo e possui baixas concentrações de substâncias antioxidantes 

enzimáticas ou não-enzimáticas (MIURA et al., 1998; BARRIER et al., 1998). 

Assim, a susceptibilidade do cérebro ao estresse oxidativo explica a utilização 

desse tecido em estudos in vitro (SANTOS et al., 2000). 

 Os resultados obtidos em nosso estudo revelaram um aumento da 

peroxidação lipídica plasmática nos animais diabéticos quando comparada aos 

controles, a partir de 24 horas após a indução do diabetes. 

 Apesar do mecanismo de ação da STZ ser através do ataque direto à 

molécula de DNA, sem que haja formação de EROS (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1989), o aumento significativo de SRAT plasmática nos 

animais diabéticos 24 horas após a indução, em relação aos controles, pode 

ser justificado pela produção de EROs através da ação de STZ nas células  

das Ilhotas de Langehans (DAMASCENO et al., 2002). 

 Entretanto, esse resultado não foi observado em homogenato de 

cérebro, indicando, que no cérebro, a hiperglicemia induzida pela STZ, seria a 

responsável pelo aumento das EROs. Segundo estudos realizados por 

OHKUWA et al. (1995) quando a STZ radioativa foi injetada via intravenosa em 

camundongos, mostrou estar distribuída em sua maioria no sangue, sistema 

urinário, fígado e intestino, não sendo encontrada no cérebro. 

 No período de 5 dias, considerado o dia zero da instalação do diabetes, 

os resultados de SRAT em plasma e em homogenato de cérebro nos animais 
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diabéticos experimentais, não apresentaram diferenças significativas quando 

comparados aos controles. 

 Para os demais períodos estudados, as taxas de SRAT apresentaram-

se significativamente superiores para o grupo dos animais diabéticos 

experimentais em relação ao grupo controle. Esses resultados estão de acordo 

com os relatados na literatura, que demonstram um aumento da peroxidação 

lipídica no diabetes mellitus experimental e clínico (FEILLET-COUNDRAY et 

al., 1999). 

 Apesar das concentrações de SRAT apresentarem-se sempre mais 

elevadas no grupo dos diabéticos experimentais, somente a partir do período 

de 60 dias para amostras de plasma, e 30 dias para amostras de cérebro, 

esses resultados foram significativos. Entretanto, ÇAY et al. (2001) e KUMAR 

& MENON (1993) observaram um aumento significativo de SRAT plasmático e 

cerebral respectivamente, a partir de 21 dias após a indução do diabetes por 

STZ . SUN et al. (1999), utilizando homogenato de cérebro de ratos diabéticos 

por STZ não observaram alterações significativas de SRAT em relação ao 

período de 4 a 8 semanas. 

 O mecanismo que provavelmente aumenta a peroxidação lipídica no 

cérebro ainda não está totalmente esclarecido. Acredita-se que a oxidação de 

células origine ânion superóxido que promove a liberação de ferro da ferritina. 

O ferro é um metal de transição que catalisa a produção de radical hidroxil 

através da reação de Fenton. Portanto, o aumento de ferro resulta em 

peroxidação lipídica, que por sua vez, promove a liberação de mais ferro, a 

qual está associada aos altos níveis de peroxidação lipídica no cérebro 

(KUMAR & MENON, 1993). 

 Estudos realizados em humanos (DOMINGUEZ et al., 1998; LEE et al., 

2002) tem apresentado resultados similares aos encontrados em animais 

(SANTOS, et al., 2000; DAMASCENO et al., 2002), os quais são semelhantes 

aos obtidos no presente estudo, onde se observou um aumento na 

peroxidação lipídica determinada através das SRAT em plasma e em 

homogenato de cérebro. 

 DOMINGUEZ et al. (1998) analisando amostras de sangue de 54 

pacientes entre crianças, adolescentes e adultos jovens com diabetes mellitus 

tipo 1, cujo diagnóstico variou de 7 dias a 22 anos, observaram que desde o 
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inicio do diabetes houve um aumento significativo de SRAT plasmático. 

Resultados semelhantes foram obtidos por ARMSTRONG et al. (1996) e 

SEGHROUCHNI et al. (2002) que acompanharam pacientes diabéticos tipo 1 e 

2 e observaram aumento da peroxidação lipídica através da determinação das 

SRAT acompanhado de uma diminuição dos níveis de antioxidantes como 

GSH, SOD, GPx e α-tocoferol. 

 O diabetes mellitus promove uma alteração no mecanismo de defesa 

antioxidante, em resposta a um aumento na produção das EROs 

(DAMASCENO et al., 2002). Assim, uma suplementação de substâncias com 

ação antioxidante como a glutationa, a vitamina C e a vitamina E poderá ser 

utilizada para reduzir a condição do estresse oxidativo chegando inclusive a 

aumentar a ação da insulina no diabetes tipo 2. Neste sentido, estudos 

utilizando suplementação de vitamina E (900 mg/dia durante 3 meses) em 

pacientes com diabetes tipo 2 demonstraram  aumento do controle metabólico 

(KUYVENHOVEN & MEINDERS, 1999). 

 CERIELLO et al. (1991) observaram que a ingestão de vitamina E (600 

mg e 1200 mg/dia durante 2 meses) reduziu proporcionalmente a glicação de 

hemoglobina em pacientes diabéticos tipo 1, sendo esta redução independente 

de mudanças na concentração plasmática de glicose. 

Os ratos diabéticos experimentais suplementados com vitamina E, no 

presente trabalho, apresentaram diminuição significativa das SRAT em plasma 

e homogenato de cérebro quando comparado aos animais diabéticos não 

suplementados, ao mesmo tempo em que apresentaram valores semelhantes 

ou mesmo inferiores aos controles. A ação da vitamina E (α-tocoferol), inibindo 

a peroxidação lipídica, provavelmente ocorre através da eliminação dos 

radicais lipídicos peroxil com produção de hidroperóxidos lipídicos e o radical 

tocoferil. Assim, esse radical tocoferil, menos reativo com os ácidos graxos 

poliinsaturados atua como um antioxidante interrompendo a cadeia de 

propagação de peroxidação lipídica (STAHL & SIES, 1997; KANETO et al., 

1999).   Esses resultados corroboram com aqueles encontrados por 

ÇINAR et al. (2001) que suplementaram ratos Wistar com vitamina E (1000 

mg/kg de ração) durante 12 semanas e observaram uma diminuição nos níveis 

de SRAT no fígado e pulmão dos ratos. 
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É importante ressaltar que as concentrações de vitamina E e sua forma 

de administração tem-se mostrado bastante variada entre os estudos 

realizados (FEILLET-COUDRAY et al., 1999; TAJIRI & GRILL, 1999). No 

presente estudo, a vitamina E foi administrada por via oral (ração) evitando 

assim, injeções diárias que levariam ao estresse do animal. 

 Estudos sugerem uma diminuição nas concentrações de vitamina E no 

plasma e tecidos, em indivíduos com diabetes tipo 1 (JAIN & PALMER, 1996; 

STAHL & SIES, 1997; SHARMA et al., 2000; LEE et al., 2002) como em ratos 

diabéticos experimentais por STZ (GARG & BANSAL, 2000). Esta diminuição 

deve-se provavelmente ao aumento da peroxidação lipídica (PALMER et al., 

1998). 

Além da vitamina E, a GSH também pode inativar as EROs, sendo 

encontrada em todas as células de mamíferos. Estudos têm sugerido que a 

deficiência de GSH no sangue pode refletir a deficiência em outros tecidos do 

organismo, e que os conteúdos de GSH sangüínea (95 % estão nos eritrócitos) 

possa ser um indicador de GSH em humanos. Portanto, a avaliação do 

conteúdo de GSH reflete alterações nas defesas antioxidantes do organismo 

(CHEN et al., 1999; DINCER et al., 2002).   

 Estudos in vitro têm demonstrado que o GSH pode proteger as células 

contra a peroxidação citosólica em fígado e outros tecidos (ABUJA & 

ALBERTINE, 2001; DAMASCENO, et al., 2002). Entretanto, REDDY et al. 

(1982) demonstraram que a ação protetora do GSH aumenta quando a 

concentração de vitamina E estiver elevada nas membranas. 

 Evidências indicam que o diabetes mellitus promove alterações nas 

defesas antioxidantes não enzimáticas, como ácido ascórbico, vitamina E e 

GSH, e enzimáticas como catalase, superóxido dismutase e glutationa 

peroxidase          (KUYVENTOVEN & MEINDERS, 1999; LAIGHT et al., 2000). 

 No presente trabalho os animais diabéticos suplementados 

apresentaram o conteúdo de GSH elevado em homogenato de cérebro a partir 

de 8 semanas, sendo significativo em 12 semanas, quando comparado com os 

diabéticos não suplementados. Entretanto, em eritrócitos, o conteúdo de GSH 

não apresentou diferença entre os animais estudados. GARG et al. 

(1996); VANNUCHI et al. (1997) encontraram resultados semelhantes em 

homogenato de fígado e eritrócitos respectivamente, ao suplementarem ratos 
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diabéticos experimentais com vitamina E. Os autores observaram uma 

diminuição de SRAT e um aumento do conteúdo de GSH. CERIELLO et al. 

(1991); KUYVENHOVEN & MEINDERS (1999) sugeriram que além de 

interromper a reação da peroxidação lipídica, a vitamina E pode reduzir a 

glicação in vivo. 

 SHARMA et al. (2000) suplementaram pacientes diabéticos do tipo 2 

com 1000 UI/ dia de vitamina E durante 10 dias e obtiveram aumento do 

conteúdo de GSH e diminuição de SRAT. 

 Os resultados encontrados em pacientes diabéticos são, portanto 

semelhantes aos encontrados em animais diabéticos experimentais, onde as 

EROs encontram-se elevadas causando peroxidação lipídica e 

conseqüentemente diminuição das defesas antioxidantes. Portanto, a 

suplementação com vitamina E reduz a peroxidação lipídica, aumentando as 

concentrações de substâncias antioxidantes, como a GSH. 

 Outras alterações como doenças micro e macrovasculares, bem como 

no metabolismo ósseo, estão associadas a cronicidade do diabetes mellitus                      

( TEIN et al., 1998; KAYATH et al., 1998; PASTOR et al., 2000). 

 Os fatores de risco que condicionam à osteoporose, dentre eles o 

cigarro, a hipertensão e o diabetes mellitus, também estão associados ao 

aumento de EROs. Estudos prévios tem correlacionado, in vitro e in vivo, o 

envolvimento das EROs na osteoclastogêneses e no processo de reabsorção 

óssea (BASU et al., 2001).  

 No presente trabalho, foram realizadas medidas histomorfométricas da 

espessura das trabéculas, distância entre as mesmas e volume trabecular 

ósseo em fêmures de ratos controles, diabéticos experimentais e diabéticos 

experimentais suplementados com cálcio, fósforo e vitamina E, durante um 

período de 90 dias. 

 A espessura das trabéculas diminuiu nos animais diabéticos 

experimentais, comparadas à dos controles, tornando-se significativa no 

período de 90 dias. Após a suplementação a espessura trabecular dos animais 

diabéticos aumentou significativamente no período de 90 dias. O inverso 

aconteceu com a distância entre as trabéculas, para os animais diabéticos 

experimentais, que apresentaram aumento da distância a partir do período de 

60 dias, tornando-se significativa no período de 90 dias. Ao suplementar os 
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animais diabéticos, a distância diminuiu significativamente em 90 dias em 

relação aos não suplementados e aos controles. 

 A avaliação percentual do volume trabecular ósseo, que correlaciona a 

proporção de osso em relação a medula, apresentou, a partir do período de 30 

dias, uma diminuição significativa do osso, para os animais diabéticos 

experimentais em relação aos controles. Entretanto, quando os animais 

diabéticos foram suplementados com cálcio, fósforo e vitamina E, houve uma 

recuperação da massa óssea, que foi significativa aos 90 dias. 

 Esses resultados sugerem que após a instalação do diabetes ocorre 

uma perda de massa óssea trabecular que progressivamente resulta em 

osteopenia e osteoporose. 

 Entretanto, com a suplementação de cálcio e fósforo, que são minerais 

essenciais ao metabolismo ósseo, e de vitamina E, que é um potente 

antioxidante lipofílico, os animais diabéticos apresentaram diminuição de 

peroxidação lipídica que resultou em menos lesão das membranas celulares 

envolvidas no metabolismo ósseo e conseqüentemente uma recuperação da 

espessura e distância entre as trabéculas ósseas, as quais apresentaram 

valores semelhantes ou mesmo superiores aos controles. Portanto, fica 

evidente a participação das EROs no desenvolvimento da osteopenia diabética 

e a importância da suplementação mineral para a recuperação da massa 

óssea. 

 Esses achados condizem com os obtidos para medidas de densidade 

óssea para animais diabéticos experimentais que apresentaram diminuição de 

osso trabecular em relação aos controles, sendo essa diminuição diretamente 

proporcional ao tempo de duração do diabetes (AMMANN et al., 1992; 

MUÑOZ-TORRES et al.,1996; MIAZGOWSKI & CZEKLSKI, 1998; DUARTE, 

2002). 

 Embora essa relação ainda não esteja totalmente esclarecida, vários 

trabalhos associam o estresse oxidativo às alterações no metabolismo ósseo, 

mesmo na ausência do diabetes mellitus. Neste sentido, BASU et al. (2001), 

associaram o aumento de 8-iso-PGF2 , que é um marcador da peroxidação 

lipídica, com a diminuição na densidade mineral óssea em um estudo realizado 

com humanos.  MODY et al. (2001) sugeriram ainda uma correlação 

positiva entre o estresse oxidativo e a perda de massa óssea, observando uma 
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redução na diferenciação dos osteoblastos com o aumento das EROS, 

sugerindo que a estrutura óssea possa estar comprometida com a condição de 

estresse oxidativo. 

 O fato dos osteoblastos apresentarem grandes quantidades de ácidos 

graxos poliinsaturados tornam-os susceptíveis à lipoperoxidação. A vitamina E, 

como antioxidante, pode reduzir a predisposição dos osteoblastos à ação das 

EROs e estimular sua atividade através do aumento da síntese protéica 

(ARJMANDI et al., 2002). 

 Apesar da principal ação da vitamina E ser um potente antioxidante, 

diminuindo a peroxidação lipídica nos ácidos graxos dos fosfolipídicos da 

membrana, alguns autores a tem associado ao metabolismo ósseo como um 

inibidor osteoclastogênese e ativador de formação óssea (XU et al., 1995; 

ARJMANDI et al. 2002). ARJMANDI et al. (2002) suplementaram 

camundongos jovens e idosos com vitamina E (500 mg/ Kg de ração) e 

observaram um aumento na síntese de proteínas da matriz óssea. Esses 

autores sugeriram que, altas doses de vitamina E poderão exercer um efeito 

benéfico sobre o osso principalmente na velhice, suprimindo a reabsorção 

óssea através da supressão da produção de PGE2 e estimulando a formação 

óssea através do aumento na produção de IGF-I, reconhecido como um 

estimulante da atividade dos osteoblastos. Além disso, o efeito mais benéfico 

na velhice seria explicado pelo aumento do estresse oxidativo com o avanço 

da idade. 

 Em um estudo realizado em galinhas, foi demonstrado que uma 

suplementação de 90 UI/Kg de dieta de vitamina E, além de diminuir as 

concentrações de SRAT em plasma e fígado, aumentou a taxa de deposição 

de minerais e formação de osso trabecular (XU et al., 1995). 

 O mecanismo pelo qual a vitamina E exerce influência sobre a formação 

óssea permanece desconhecido. No entanto, sabe-se que a produção de 

EROs aumenta a atividade dos osteoclastos e que os produtos da peroxidação 

lipídica podem inibir a atividade dos osteoblastos. Assim, a suplementação 

com vitamina E poderá aumentar a massa óssea através da redução das 

EROs. Além disso, a suplementação com vitamina E pode aumentar a 

maturação e diferenciação dos condrócitos, bem como atuar na mineralização 

da matriz óssea. Entretanto, o efeito da vitamina E sobre o processo de 
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reabsorção e metabolismo da cartilagem devem ser ainda melhor investigados 

(XU et al., 1995). 

 Dentre as várias complicações causadas pelo diabetes, a diminuição na 

formação óssea que ocorre devido a deficiência na ação dos osteoblastos, 

resultando em retardo no crescimento do osso, osteopenia e osteoporose, vem 

sendo bastante investigadas (REDDY et al., 2001). 

 Algumas das características ósseas como a homeostase mineral, 

produção de osteóide e formação óssea apresentam-se reduzidas em modelos 

experimentais de diabetes mellitus. Além disso, a quantidade de osso 

mineralizado e o volume de matriz óssea estão diminuídos nesses animais 

(GOODMAN & HORI, 1984).  

 TSUCHIDA et al. (2000) demonstraram em ratos diabéticos, que o 

volume de osso trabecular e a espessura das trabéculas desses animais 

encontravam-se significativamente diminuídas em relação aos controles, a 

partir de 4 semanas da instalação do diabetes.  

 GOODMAN E HORI (1984) também observaram que o tempo de 

mineralização dos osteóides encontrava-se aumentado em relação aos 

controles. O turnover ósseo, determinado por meio da porcentagem dos 

osteoblastos, osteoclastos e osteóide presentes na superfície, encontrava-se 

diminuído. Quando os animais diabéticos foram tratados com insulina, 

observou-se um crescimento ósseo e formação de osteóide em taxas similares 

à dos controles.  

 Desde que ALBRIGHT et al. (1948) reportaram a relação entre 

osteopenia e diabetes mellitus, um número considerável de estudos realizados 

mostram a redução da densidade mineral óssea (DMO) em pacientes com 

diabetes mellitus tipo 1 e animais diabéticos, através de medidas de 

densitometria óssea por absorção de fóton único, bem como através do 

método DEXA (YOSHINO & YAMAGUCHI, 1996; SIMÓN et al., 2000; 

DUARTE, 2002).  

 Atualmente é bastante aceito que a força do osso trabecular depende 

do volume de osso e de sua estrutura. Assim, pacientes com osteoporose 

estabelecida, mostram uma severa perda óssea com diminuição da 

conectividade trabecular e a incidência de fraturas nesses pacientes encontra-

se aumentada (TSUCHIDA et al., 2000). 
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 A diminuição do turnover ósseo e a redução dos conteúdos minerais 

ósseos, também tem sido descrito em modelos experimentais de diabetes tipo 

1, e em modelos de diabetes espontâneo (TAKESHITA et al., 1995; TEIN et 

al., 1998; MIEDANY et al., 1999; DUARTE, 2002). 

 PIEPKORN et al. (1997) utilizando ratos do tipo BB, que desenvolvem o 

diabetes espontaneamente, observaram baixos níveis de osteocalcina 

refletindo uma diminuição na atividade dos osteoblastos. Os autores 

observaram através de cortes histológicos uma diminuição das células 

osteoblásticas e de osteóides presentes na superfície, assim como um volume 

de osso trabecular significativamente diminuído. 

 Estudos em animais e em humanos têm mostrado que as taxas de 

remodelação óssea apresentam-se aumentadas durante o diabetes e as 

análises histomorfométricas têm caracterizado a osteopenia diabética em um 

baixo “turnover” ósseo (BOUILLON et al., 1995; PASTOR et al., 2000; 

DUARTE, 2002). 

 TEIN et al. (1998) observaram que em ratas diabéticas prenhas, 

induzidas por STZ, tratadas ou não com insulina, a densidade mineral óssea 

total e a do osso trabecular apresentaram-se diminuídas em relação aos 

controles, não apresentando diferenças significativas entre os grupos 

diabéticos tratados e não tratados com insulina. Esses resultados sugerem que 

o controle glicêmico pode não representar um fator decisivo na densidade 

óssea de animais diabéticos. 

 Vários fatores como sexo, duração da doença e nível nutricional são 

considerados de risco para o desenvolvimento da osteoporose, além das 

complicações decorrentes do diabetes como nefropatia, neuropatia e 

complicações macrovasculares as quais podem influenciar na redução da 

massa óssea (KAYATH et al., 1998; PASTOR et al., 2000; SUZUKI et al., 

2000). 

 No presente estudo, além das análises histomorfométricas, foram 

realizadas análises bioquímicas em amostras de soro (fosfato, magnésio, cálcio 

ionizável, cálcio total, creatinina e albumina) e urina (glicose, fosfato, magnésio, 

creatinina, e clearence de creatinina). Esses resultados foram importantes na 

avaliação de alterações metabólicas no osso associada ao diabetes mellitus. 

Com exceção da glicose no soro e urina, os demais analitos bioquímicos não 



 lxxxix 

mostraram alterações entre os grupos controle, diabéticos experimentais e 

suplementados. 

 Considerável atenção vem sendo dada ao cálcio, uma vez que a 

insulina pode influenciar diretamente no transporte desse íon para os sítios de 

formação óssea (PASTOR et al., 2000). Além disso, o diabetes mellitus tem 

sido caracterizado pelo aumento de secreção urinária do cálcio, flutuações 

importantes nos níveis de absorção intestinal e reabsorção renal e 

conseqüentes mudanças no turnover ósseo (WARD 2001). 

 Entretanto, vários autores não encontraram alterações na concentração 

do cálcio sérico em pacientes tipo 1 e animais diabéticos, embora tenha sido 

realizados estudos em diferentes condições de tratamento e períodos de 

exposição ao estado hiperglicêmico crônico (KEMINK et al., 2000; PASTOR et 

al., 2000). 

 Em relação ao íons fósforo e magnésio, vários autores tem descrito que 

as concentrações séricas e urinárias apresentaram resultados similares aos 

valores de referência em pacientes diabético tipo 1 e em animais (HERRERA 

et al., 1998; PASTOR et al., 2000; DUARTE, 2002). 

 A análise da creatinina sérica e urinária em conjunto com o cálculo do 

clearence de creatinina mostraram ausência de alteração na função renal dos 

animais diabéticos. Esses resultados estão de acordo com os descritos na 

literatura (PASTOR et al., 2000), onde alterações no sistema excretor 

geralmente têm inicio somente na segunda década de desenvolvimento do 

diabetes. Portanto, o período de 12 semanas, utilizados no presente estudo, 

não seria suficiente para desenvolver lesões em nível renal nos animais 

estudados. 

 O osso é composto por uma fase mineral e orgânica. A fase mineral 

atua como uma reserva de íons e como modelo de estrutura material que 

determina grande parte das propriedades mecânicas do osso, do tecido ósseo 

e do osso como órgão. O osso é um importante reservatório de minerais onde 

aproximadamente 99% do cálcio total, 85% do fósforo e 40-60% de sódio e 

magnésio total do organismo encontram-se armazenados nesse tecido 

(GLIMCHER, 1992). 

 Estudos epidemiológicos indicam que a ingestão adequada de cálcio e 

fósforo exerce importante ação no desenvolvimento do pico de massa óssea 
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que representa a quantidade máxima de osso adquirida na maturidade do 

esqueleto, durante o crescimento, sendo esta em grande extensão (70 – 80%) 

determinada geneticamente. O cálcio é o componente principal da massa 

óssea e uma ingestão insuficiente ou perda diária excessiva leva ao 

comprometimento da massa esquelética. O fósforo é o segundo maior 

componente mineral do osso, e baixa concentração desse íon é um fator 

limitante para a adequada mineralização e crescimento ósseo (EASTELL & 

LAMBERT, 2002). Entretanto, raramente o fósforo encontra-se deficiente nas 

dietas em geral ( HEANEY, 2002). 

 Os resultados apresentados no presente trabalho mostram que a dieta 

suplementada em cálcio, fósforo e vitamina E exerceu um efeito benéfico 

sobre o metabolismo ósseo, uma vez que as medidas histomorfométrica 

apresentaram valores superiores aos dos controles confirmado pelo aspecto 

visual do osso. 

 Em relação as concentrações de cálcio e fósforo sérico, não foram 

observadas alterações nos animais suplementados em relação aos demais 

grupos. VERHAEGHE et al. (1988); PATWARDHAN et al. (2001) obtiveram 

resultados semelhantes aos encontrados em nosso estudo ao suplementarem 

ratos diabéticos com cálcio e fósforo e observaram concentrações séricas de 

cálcio, fósforo e magnésio inalterados nos animais diabéticos em relação aos 

controles.  

 HEANEY (2002) relatou que dependendo do estágio de 

desenvolvimento do organismo, o cálcio só é absorvido até determinada 

concentração e a ingestão acima da necessária é simplesmente excretada. 

Segundo esse autor, a fisiologia humana não está adaptada para estocar 

cálcio, evitando assim possível intoxicação e, o condicionamento para a 

economia e regulação do cálcio, esse autor pode contatar isso Ca++ através de 

4 características: (1) a absorção de Ca++ pelo intestino atinge em média 10% 

da ingestão total; (2) a metade do Ca++ absorvido é eliminado na urina; (3) o 

Ca++ urinário é fracamente regulado, e não sofre interferência de outros 

nutrientes como de proteínas e do sódio, aumentando obrigatoriamente a 

perda urinária; (4) a perda de Ca++ pelo organismo através do suor, pele, 

cabelo e unhas não são reguladas. 
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 A deficiência de Ca++ na dieta por outro lado, diminui a massa óssea. 

EKLOU-KALONJI et al. (1999) submeteram porcos a uma dieta deficiente de 

cálcio e observaram que o volume trabecular e a taxa de formação óssea 

diminuíram em proporção direta à ingestão de cálcio. 

 Considerando-se que marcadores enzimáticos relacionados ao 

“turnover” ósseo são úteis no diagnóstico de doenças metabólicas ósseas 

(WAUD et al., 1994; SUZUKI et al., 2000), neste trabalho, as alterações 

encontradas através da análise histomorfométrica dos animais foram 

acompanhadas paralelamente às avaliações dos parâmetros bioquímicos 

relacionados ao metabolismo ósseo. 

 A fosfatase alcalina e a fosfatase ácida tartarato-resistente são os 

marcadores de formação e reabsorção óssea, respectivamente, mais 

comumente empregados na avaliação do metabolismo ósseo. A fosfatase 

alcalina tem sido freqüentemente utilizada como um marcador do metabolismo 

ósseo em pacientes diabéticos tipo 1 e em animais (REZENDE et al., 1993; 

KEMINK et al. 2000; DUARTE, 2002). Os marcadores de formação óssea são 

geralmente produzidos pelos osteoblastos que se expressam durante a fase 

de desenvolvimento da matriz óssea e desempenham um importante papel na 

formação e mineralização do osteóide (NISHIZAWA et al., 2001). 

 O aumento da atividade da FAL sérica, em mudanças ósseas, como a 

doença de Paget, doenças ósseas metabólicas e osteoporose, tem favorecido 

o surgimento de pesquisas que visam um melhor entendimento da relação 

existente entre essa enzima e o metabolismo mineral e ósseo (DEMERS, 

2001; DUARTE, 2002). 

 No presente estudo, a atividade da (FAL) sérica apresentou-se sempre 

superior a encontrada para os diabéticos, sugerindo que o diabetes estaria 

promovendo um aumento da atividade sérica em função de um possível 

desequilíbrio do “turnover” ósseo. Entretanto, essa atividade sofreu um declínio 

ao longo de 90 dias tanto nos animais diabéticos não suplementados quanto 

aos animais suplementados. 

 Resultados semelhantes foram encontrados por KOYAMA et al. (1998), 

em rato diabéticos experimentais que observaram uma diminuição significativa 

das concentrações de fosfatase alcalina óssea sérica, sendo essa diminuição 

justificada pelas glicações não enzimáticas que inativaram a enzima. 
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Entretanto, essa diminuição foi revertida quando os animais receberam 

tratamento com insulina. 

 É importante ressaltar que neste estudo os animais não receberam 

tratamento com insulina e os valores glicêmicos dos animais diabéticos 

apresentaram-se superior a 300 mg/dL. Assim, a diminuição da atividade 

sérica da  fosfatase alcalina encontrada ao longo dos períodos, provavelmente 

foi devido à glicação não enzimática, que além de inativar a enzima, produz 

EROs que inativam essa enzima bem como outras proteínas. 

 POLLAK et al. (1984) também encontraram diminuição de fosfatase 

alcalina in vitro e in vivo e associaram essa diminuição à glicação da enzima, 

visto que no estudo in vitro foi promovido uma incubação com glicose. 

 Assim, as EROs formadas no processo de glicação e auto-oxidação de 

glicose, nos animais diabéticos, podem lesar a membrana dos osteoblastos, 

que são susceptíveis a peroxidação lipídica, acarretando morte celular e 

liberação de FAL na circulação. 

 Portanto, o aumento da atividade da FAL sérica, associada às análises 

histomorfométricas reforça o comprometimento do equilíbrio do processo da 

remodelação óssea em direção a uma redução ou perda óssea  associada ao 

diabetes mellitus experimental. 

 Com a suplementação de cálcio, fósforo e vitamina E, os animais 

apresentaram atividade sérica da FAL significativamente superior aos não 

suplementados, provavelmente devido ao aumento de formação óssea, como 

observada através das análises histomorfométricas, e não devido a lesões nas 

membranas, já que a vitamina E como antioxidante estaria atuando na 

diminuição da peroxidação lipídica ocasionada pelas EROs. Além disso, o 

suplemento mineral estaria reforçando esta situação. 

 Como marcador de reabsorção óssea foi avaliada no presente trabalho 

a atividade enzimática sérica da fosfatase ácida, a qual apresentou-se em 

elevação ao longo dos 90 dias nos animais diabéticos suplementados e não 

suplementados. 

  PASTOR et al.(2000), avaliaram a fosfatase ácida tartarato 

resistente e observaram uma diminuição na atividade sérica dessa enzima 

associada a uma menor reabsorção óssea pelos osteoclastos após o controle 

metabólico. Esse controle metabólico, portanto, pode, a longo prazo, implicar 
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em efeitos benéficos na estrutura anatomofuncional da integridade óssea, 

evitando assim a progressão da osteopenia . 

 A atividade aumentada dessa enzima nos animais diabéticos 

suplementados, em relação aos não suplementados e controles, 

provavelmente devido a intensa atividade dos osteoblastos, bem como 

osteoclastos para manter o “turnover” ósseo como evidenciado pelas medidas 

histomorfométricas, indicando uma dissociação dos processos de formação e 

reabsorção óssea. 

 DUARTE (2002) observou que animais diabéticos apresentavam 

aumento das concentrações séricas de fosfatase ácida tartarato resistente 

frente a uma maior reabsorção óssea, avaliada por mediadas 

histomorfométricas e método DEXA. Essa diferença tornou-se significativa com 

120 dias de estudo. 
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 A redução da peroxidação lipídica em plasma e em homogenato de 

cérebro e o aumento das defesas antioxidantes, medida através do 

conteúdo de GSH, para os animais diabéticos suplementados, sugere 

que a vitamina E atuou eliminando EROs produzidas pelo estado de 

diabetes mellitus. 

 A recuperação da espessura, distância e volume trabecular ósseo 

presente na região metadiafisária dos fêmures dos animais 

suplementados, indicou a relação entre as alterações nos parâmetros 

bioquímicos e o aumento das Eros, produzindo assim uma redução de 

massa óssea na osteopenia e osteoporose. 

 O aumento da atividade sérica da fosfatase alcalina e da fosfatase ácida 

para os animais diabéticos, sugere um estado de desequilíbrio entre a 

formação e a reabsorção óssea. Entretanto, a suplementação de cálcio, 

fósforo e vitamina E promoveu um aumento do turnover ósseo e uma 

dissociação entre formação e reabsorção óssea. 

 Exceto o aumento observado para a glicemia e glicosúria e fosfatúria, as 

dosagens de cálcio, magnésio, creatinina e albumina realizadas no 

sangue e urina não apresentaram alterações. 

 Os resultados obtidos indicam que a suplementação com minerais e 

vitamina E reduziram o nível de formação de EROs induzido pela 

hiperglicemia e preveniu a osteopenia reconhecida como uma 

complicação associada ao diabetes mellitus. 
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