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RESUMO 

O uso de marcadores químicos no campo da fisiologia foi um avanço extremo, pois 
abriu portas para diversos tratamentos. E eles podem ser divididos em vários tipos 
de marcadores dentre eles o de formação que refletem diretamente na atividade dos 
osteoblastos e nos de reabsorção que irá refletir na atividade dos osteoclastos,  
onde, osteoclastos são células cuja a função é a reabsorção da matriz óssea e 
regeneração e remodelação do mesmo, e, osteoblastos é a célula formadora dos 
ossos. Estão sendo utilizados em diversas terapias e com comprovação na eficácia 
no tratamento da osteoporose a curto prazo, e existem diversos métodos que estão 
se mostrando muito eficazes e benéficos para a saúde. 

Palavra chave: Marcadores bioquímicos, metabolismo ósseo, osteoporose, 
osteoclastos, osteoblastos. 
 

ABSTRACT 

The use of chemical markers in the field of physiology was an extreme breakthrough 
as it opened doors to various treatments. And they can be divided into several types 
of markers, among them the formation that reflect directly on the activity of 
osteoblasts and those of reabsorption that will reflect on the activity of the 
osteoclasts, where osteoclasts are cells whose function is the resorption of the bone 
matrix and regeneration and remodeling thereof, and, osteoblasts is the bone-
forming cell. They are being used in a variety of therapies and with proven efficacy in 
the treatment of osteoporosis in the short term, and there are several methods that 
are proving to be very effective and beneficial to health. 
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INTRODUÇÃO 

A respeito do colágeno, há três tipos onde são os mais abundantes em nosso 

organismo, sendo eles classificados como tipo 1 presente na pele, tendão e osso, 

tipo 2 onde está presente em cartilagem e humor vítreo, e o tipo 3 localizando na 

pele e músculos. Dentro do tipo 1 sendo o principal quanto a secreção do 

osteoblasto, onde é o produtor da matriz óssea orgânica. Enquanto ocorre o 
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metabolismo ósseo há liberação de fragmentos de moléculas de pró-colágenos e 

colágenos. Este metabolismo é variável e pode acarretar várias doenças ósseas 

sistêmicas (VARGAS, AUDÍ, CARRASCOSA. 1997)  

O tecido ósseo é responsável pela sustentação do esqueleto, porém está 

sujeito à fraturas. A remodelação óssea ocorre ao longo da vida toda, sendo de vital 

importância para a renovação de esqueleto e mante o saudável. 

Os marcadores são essências nos dias de hoje, pois são necessários para 

que uma nova droga de tratamento de osteoporose possa colaborar para a 

regeneração óssea. Em nosso organismo existe uma relação entre cálcio e 

creatinina onde é colhida pela manhã em jejum, dentro da urina e é utilizado para 

avaliar a reabsorção óssea e pode também ajudar em detecções de grandes 

variações. Podendo ser divididos em dois tipos de marcadores de formação que irá 

refletir na atividade dos osteoblastos, e marcadores de reabsorção que remeterá na 

atividade dos osteoclastos (LÚCIA, et al. 2003). 

Os marcadores de formação química refletem na atividade osteoblastica 

sendo em diferentes estágios de diferenciação deste tipo celular, os marcadores de 

reabsorção iram medir a ação dos osteoclastos onde são as principais células que 

estão envolvidas na reabsorção da matriz óssea, sendo fruto da atuação do 

osteoclasto (LÚCIA, et al. 2003). 

A osteoporose em relação aos marcadores, tendem a aumentar onde ocorre o 

incremento maior dos marcadores de formação. 

OBJETIVOS 

 Compreender o mecanismo de ação dos marcadores químicos na atividade 

osteblástica, do metabolismo ósseo. 

METEDOLOGIA 

 
Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e utilizado alguns artigos científicos para ser 
realizado a pesquisa desde artigo. 

 

RESULTADOS 

 

 Desta forma, vemos que trabalhos recentes apontam uma maior utilizada dos 

marcadores, principalmente os novos marcadores de reabsorção. Não é necessário 

ganhar massa óssea para ver o benefício do tratamento com anti-reabsortivos de 



acordo com os ensaios clínicos com bisfosfonatos e raloxifeno, o menor risco de 

fraturas pode aumentar a utilidade dos marcadores (VIEIRA, JOSE. 1999) 

Uma paciente que não reduz marcadores ou não ganha massa óssea é uma 

questão que preocupam os clínicos que lidam com a osteoporose. 

Existem poucos dados na literatura sobre as variações nos níveis de ICTP sérico 

durante a infância e adolescência. No Primeiro mês de vida estão descritos valores 

elevados, valores 60% inferiores a idade de 1 ano. 

Os valores são elevados dos adultos. Um estudo recente demonstra que os 

níveis de INTP são elevados no primeiro ano de vida, e tem um descenso 

progressivo com a idade, sem elevações na puberdade. 

Com isto os marcadores de remodelação óssea trouxeram grande avanço 

para fisiologia e fisiopatologia do tecido ósseo. A presença de uma ampla variação 

de suas concentrações séricas e urinários por suas características não somente 

biológicas mas também analíticas, ainda dificultam a interpretação de seus 

resultados na pratica diária (VIEIRA, JOSE. 1999) 

Entretanto, surgiram ferramentas novas que devem ser utilizadas para a 

melhor, avaliação das alterações do tecido ósseo. 

 

 

Imagem 1: Ação do osteoclasto no osso. 

 São muito importantes para a manutenção da vida, pois são eles que iram 

fazer a manutenção do tecido ósseo para manter o osso sempre forte e renovado, 

no caso de quebra de algum osso ou algum trinco serão eles que iram fazer a 

manutenção para que o osso volte a ser como era.  



O colágeno também é de extrema importância pois sem ele qualquer pressão 

na pele ela se partiria, não haveria elasticidade assim nos impossibilitando de fazer 

diversas coisas do nosso dia-a-dia. Quando se esta na infância a formação excede a 

reabsorção, e a remoção óssea é intensa mas na idade mais avançada isso se 

altera. 

 

Imagem da internet 2: Papel metabólico do tecido ósseo. 

 

CONCLUSÃO 

 

 É necessário estar sempre atendo, está sempre indo aos médicos e pediatras 

para que eles poção estar orientando corretamente e estar seguindo corretamente 

as indicações para que não ocorra problemas ou doenças relacionadas aos 

mesmos. Sendo assim os carcadores de remodelação óssea foi um avanço extremo 

dentro da área fisiológica. 
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