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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Osteoporose Pseudoglioma (OPPG) é uma doença rara, 

caracterizada por osteoporose grave de início juvenil, associada a múltiplas fraturas 

e anormalidades oculares. É causada por uma mutação inativadora no gene da “low–

density lipoprotein receptor-related protein 5” (LRP5), que está envolvido na 

formação óssea. O papel inicialmente proposto para o LRP5 seria sua participação 

na formação de um complexo receptor, juntamente com as proteínas Frizzled e Wnt 

na membrana dos osteoblastos, que, quando ativados, promoveriam a estabilização 

da beta-catenina no citoplasma destas células e induziram a formação óssea. A 

teriparatida, por sua vez, é um medicamento anabólico que, portanto, atua sobre a 

formação óssea. Seu mecanismo de ação, entretanto, ainda não está completamente 

esclarecido. Em camundongos com mutação inativadora do LRP5 -/- o tratamento 

com teriparatida induziu a um incremento da BMD, semelhante ao obtido em 

camundongos (LRP5 +/+), sugerindo que o efeito anabólico do PTH não utilize a via 

de sinalização do LRP5. Esta constatação nos incentivou a tratar com teriparatida 

um de nossos pacientes portador de OPPG. Ao longo deste tratamento, entretanto, 

uma nova teoria sobre o papel do LRP5 surgiu, associando-o à produção de 

serotonina intestinal.  
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OBJETIVOS: Avaliar eficácia terapêutica da teriparatida em um paciente 

adulto jovem com OPPG sobre DMO e marcadores de remodelação óssea, além de 

dosar serotonina sérica neste paciente, em seu irmão também afetado e em controles 

saudáveis.     

PACIENTE E MÉTODOS: Paciente masculino, 19 anos com amaurose 

congênita e fraturas não traumáticas desde a infância. Após 3 anos de infusões 

periódicas de pamidronato com resposta insatisfatória, foi iniciado a teriparatida 20 

mcg/dia por via subcutânea uma vez ao dia, durante 24 meses. Amostras sanguíneas 

e urinárias foram coletadas em jejum pela manhã nos tempos basal e a cada 3 meses 

até o final do tratamento. Foram determinadas a relação do cálcio/creatinina em 

amostra isolada de urina e as dosagens séricas de Telopeptideo Carboxiterminal do 

colágeno Tipo I (CTX), Peptídeo Aminoterminal do Procolágeno Tipo I (P1NP), 

cálcio total e ionizado, fósforo, ácido úrico, hemograma, função hepática e renal. 

Densitometria óssea foi realizada por Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) a 

cada 12 meses. Serotonina sérica foi dosado por ELISA (kit Fitzgerald Cat# 55R-

RE59121) em um único momento, logo após o término do tratamento.   
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RESULTADOS: Os parâmetros sanguíneos e urinários estavam normais no 

basal e durante o tratamento. Com relação aos marcadores bioquímicos do 

metabolismo ósseo, notamos aumento inicial nos valores do CTX, atingindo pico no 

terceiro mês. O P1NP começou a aumentar no sexto mês, com pico tardio no nono 

mês. Apesar deste padrão não usual de resposta dos marcadores, houve aumento de 

9,7% na densidade mineral óssea (DMO) em coluna lombar comparado ao basal e 

de 10,2% em fêmur total. As concentrações de serotonina foram duas vezes e meia 

maior no paciente, comparado aos valores obtidos em indivíduos normais.  

CONCLUSÃO: Em um paciente com OPPG previamente tratado com 

pamidronato, teriparatida mostrou-se segura e capaz de induzir aumento substancial 

da DMO de coluna lombar e fêmur proximal. Os valores elevados de serotonina 

plasmática concordam com os relatos descritos na literatura em outros pacientes com 

OPPG, mas seu papel no controle da formação óssea ainda precisa ser melhor 

estabelecido.  
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INTRODUÇÃO 

A Osteoporose Pseudoglioma (OPPG) é caracterizada por osteoporose 

grave associada a comprometimento visual desde a infância, com incidência 

estimada de 1:2.000.000 de pessoas e predomínio no sexo masculino (proporção 

3:1)
1
, podendo se acompanhar de múltiplas fraturas debilitantes. O 

desenvolvimento neuropsicomotor é, de maneira geral, normal, entretanto os 

pacientes acabam apresentando baixa qualidade de vida
2,3

. 

A OPPG foi primeiramente descrita por Bianchine e Murdoch (1969)
4
 em 

um paciente com múltiplas fraturas, sugerindo um quadro de Osteogênese 

Imperfecta. Porém, associado à fragilidade óssea, o paciente apresentava lesão 

ocular semelhante a um retinoblastoma bilateral, descoberto com poucas semanas 

de vida. O anátomo patológico desta lesão foi compatível com pseudoglioma 

(definido como qualquer condição semelhante ao retinoblastoma, como por 

exemplo, a retinopatia exsudativa). Em 1976 Neuhäuser G et al relataram 3 irmãs 

e 2 irmãos com quadro de osteoporose de gravidade variável, sendo que 4 destes 

apresentavam amaurose desde infância (pseudogliomatose)
5
. Em 1985 e 1986 

alguns autores (Robinow (1985), Brude (1986) e Superti-Furga et al. (1986)) 

classificaram esta forma ocular da osteogênese imperfecta como sendo a 

síndrome Osteoporose Pesudoglioma
6,7,8

. Entretanto, o defeito molecular 

somente foi descoberto em 2001, por Gong et al
3
. O número de casos descritos na 

literatura é de pouco mais de 50
4
.  
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A OPPG é uma doença rara, autossômica recessiva, devido a mutações no 

gene low–density lipoprotein receptor-related protein 5 (LRP5). O LRP5 é um 

receptor de superfície, membro da família dos receptores de LDL, que também 

incluem os receptores da very low density lipoprotein (VLDL) e receptor 2 da 

Apo E
2,9

. O LRP5 é um correceptor da via canônica Wnt e está localizado na 

membrana dos osteoblastos, entre os receptores Kremen e Frizzled (FZD)
9,10,11

. 

Seu gene, localizado no cromossomo 11q13.4, contém 23 éxons e codifica uma 

proteína composta por 1615 aminoácidos descrita por Hey et al, que detectaram 

homologia de 94% do c-DNA (DNA complementar) de ratos com a proteína 

humana
12

. Todavia, o isolamento do c-DNA do LRP5 em osteoblastos de 

humanos ocorreu em 1998 por Dong et al
13

. Os genes dos receptores LRP5 e 6 

foram clonados em 1998 baseando-se na homologia com os receptores das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDLR)
13,14

. Mutações nestes 2 receptores 

foram associadas, além de doenças ósseas com anormalidades oculares, a 

diversos tipos de cânceres, defeitos cardíacos congênitos e doenças 

neurodegenerativas
15,16,17,18

.  

A estrutura do LRP5 e LRP6 são 71% homólogas, sendo composta de um 

grande domínio extracelular (ECD), perfazendo mais de 85% da molécula. No 

segmento aminoterminal deste domínio, quatro beta-hélices alternam com quatro 

repetições EGF (epidermal growth factor-like) criando os sítios para a maioria 

dos ligantes extracelulares do LRP5 e 6
19

. 
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O quadro clínico da OPPG é caracterizado por fragilidade óssea, podendo 

se associar a múltiplas deformidades ósseas e alterações visuais caracterizadas 

por descolamento de retina, persistência da vasculatura vítrea e phthisis bulbi
3, 

podendo evoluir para amaurose. As crianças com OPPG geralmente não 

apresentam defeitos de síntese do colágeno, alterações hormonais catabólicas ou 

anabólicas ou alteração do turnover ósseo
20

. Estes pacientes apresentam pico de 

massa óssea menor
21

 e dados de histomorfometria mostram diminuição 

substancial em osso trabecular e espessura cortical
3,22

. Camundongos com 

Knock-out do gene Lrp5 apresentam redução da formação óssea, com poucos 

osteoblastos e menor massa óssea
22

. Outras características desta síndrome são: 

micrognatia, pés planos ou valgos, frouxidão ligamentar, cifose ou 

cifoescoliose
23

. 

Nosso paciente, MLOP, 21 anos, foi-nos encaminhado aos 12 anos por 

fragilidade óssea. Amaurótico desde o nascimento, apresentou desenvolvimento 

normal até os 7 anos, quando sofreu uma fratura vertebral espontânea. Aos onze 

anos fraturou as duas tíbias e aos 12 anos teve fratura de fêmur direito. Na 

ocasião, o Z-score da coluna lombar era -3,99. Devido ao fato de apresentar 

irmão mais jovem com histórico semelhante ao seu e pais consanguíneos, 

aventou-se a hipótese de OPPG. O estudo molecular do gene LRP5 constatou 

mutação missense no éxon 8, terceiro códon (asparaginase por isoleucina)
24

. 
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O tratamento do paciente foi baseado em suplementação de cálcio (500 

mg/dia) e colecalciferol (7.000 UI/semana), além de bisfosfonato intravenoso, 

pamidronato (inicialmente administrado a cada quatro meses no primeiro ano, 

semestral no segundo e terceiro ano e após anual, por mais três anos)
25

. 

Embora não haja nenhum tratamento curativo para OPPG, Zacharian et al. 

demonstraram resultados favoráveis no alívio dos sintomas e no aumento da 

densidade mineral  óssea (DMO) em coluna lombar com o uso de Pamidronato, 

na dose de 1 mg/kg dividido em três doses sucessivas e repetidos a cada seis 

meses, em crianças na faixa etária pré-púbere
26

. Em relato posterior, Bayaram et 

al não mostraram aumento tão significativo na DMO de coluna lombar em 

paciente de 18 anos de idade, sugerindo que o tratamento com bisfosfonato na 

faixa etária pós-púbere seja provavelmente menos efetivo
27

. Associado a isto, há 

descrição na literatura de uma aparente perda de eficácia com o uso de 

bisfosfonato ao longo do tempo em pacientes com OPPG
4
. Baseado neste fato e o 

mecanismo fisiopatológico da OPPG envolver baixa formação óssea pode-se 

supor que a terapia de escolha nestes casos deveria ser uma medicação anabólica. 

Desta forma, a teriparatida (PTH 1-34 recombinante) é uma alternativa 

terapêutica atraente em pacientes pós-púberes portadores de OPPG.  

O Hormônio da Paratireóide (PTH) é composto por 84 aminoácidos, cuja 

fração biologicamente ativa corresponde à sequência dos aminoácidos 1-34. O 

PTH se liga a seus receptores (rim e osso) pela fração 1-34.  
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O receptor do PTH é denominado PTHR1, pois pode ser ativado tanto 

pelo PTH quanto pela porção aminoterminal do PTHRP, contendo aminoácidos 

1-34. A ligação do PTH ao seu receptor ativa a adenil-ciclase e a fosfolipase C-

B1 (PLC-B1) de maneira independente e separada. O PTH aumenta a excreção 

renal de fósforo e a reabsorção de cálcio pelos rins e acelera a transformação da 

vitamina D em sua forma ativa 1,25 dihidroxicolecalciferol (calcitriol) 

aumentando indiretamente a absorção de cálcio e fósforo pelo intestino delgado. 

No tecido ósseo, o PTH atua nos osteoblastos promovendo a síntese e secreção 

de um ativador de osteoclastos, aumentando assim a atividade osteoclástica e, 

consequentemente, à reabsorção óssea
28

. Este ativador dos osteoclastos foi 

posteriormente demonstrado ser o RANKL (Receptor Activator for Nuclear 

Factor Kappa Beta Ligand)
29

. 

Há muito tempo notou-se um efeito anabólico do PTH sobre o tecido 

ósseo
30

. Reeve et al descreveram que pacientes com osteoporose tratados com 

doses intermitentes de teriparatida via subcutânea apresentavam aumento de 

massa óssea em osso trabecular
30

. Desde então, estudos foram realizados e 

mostraram que injeções de uma pequena dose de PTH nativo ou de fragmentos 

contendo os aminoácidos 1-34 seriam capazes de estimular o crescimento cortical 

e aumentar a espessura trabecular, sendo a ação anabólica de maior magnitude 

que a ação reabsortiva, inicialmente
31-35

. 
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Os agentes anti-reabsortivos são as drogas mais usadas no tratamento da 

osteoporose, porém os anabólicos, recentemente, ampliaram nossas opções 

terapêuticas. Estimulando diretamente a formação óssea, os agentes anabólicos 

reduzem a incidência de fraturas por melhorarem a qualidade óssea, induzindo 

considerável aumento da massa óssea. O único agente anabólico atualmente 

aprovado nos Estados Unidos e Brasil é a teriparatida
36

. 

A teriparatida atua no osso cortical aumentando a densidade e melhorando 

a microarquitetura e geometria óssea. No osso cortical, pode levar a um pequeno 

declínio da densidade, que acaba sendo compensada pela melhora da qualidade 

óssea
37,38

. Além disso, a teriparatida estimula a deposição periosteal que leva a 

um aumento da área cortical e da área seccional. A teriparatida é usada 

atualmente em mulheres pós-menopausa e homens com osteoporose que 

apresentam risco muito aumentado de fraturas. Os indivíduos que já tiveram 

fratura por osteoporose são considerados de alto risco e, portanto, têm plena 

indicação para utilizar esta medicação. Também podem ser considerados de alto 

risco e candidatos ao uso de teriparatida, os pacientes com intolerância aos 

bisfosfonatos ou que apresentam fraturas em vigência de um anti-reabsortivo
36,39

.  

Neer et al, em seu estudo pioneiro, duplo cego e randomizado com 

mulheres na pós-menopausa e osteoporose grave que utilizaram teriparatida por 

um período médio de vinte e um meses nas doses de 20 e 40 mcg subcutânea, 

mostraram aumento da DMO de coluna lombar de 9 e 13%, respectivamente. 
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 Houve queda de 65% na incidência de novas fraturas vertebrais e de 53% 

em novas fraturas não vertebrais em pacientes que usaram teriparatida na dose de 

20 mcg
40

. O colo do fêmur também apresentou incremento da DMO, entretanto 

de magnitude inferior ao ganho visto em coluna lombar.  

Em outro estudo randomizado, duplo cego e controlado com placebo, 

Kurland et al demonstraram, em 23 homens com osteoporose, que  o tratamento 

com teriparatida na dose de 25 mcg/dia induziu um ganho de massa óssea em 

coluna e fêmur por um período médio de 18 meses
41

. 

A teriparatida vem, até o momento, demonstrando boa tolerabilidade. 

Entretanto, ratos que receberam altas doses desta medicação por tempo 

prolongado desenvolveram osteossarcoma
36,42-43

, o que até o presente não foi 

observado em humanos utilizando as doses terapêuticas padronizadas, apesar da 

intensa farmacovigilância ativa que está sendo realizada em todo o mundo. 

Mesmo assim, por precaução, não se recomenda o uso da teripatarida em 

indivíduos com risco aumentado de osteossarcoma, como durante a fase de 

crescimento, com epífises ósseas abertas, na doença de Paget, em metástases 

ósseas ou pós-radioterapia óssea. A hipercalcemia mostrou-se presente em alguns 

pacientes, mas de forma transitória e dose dependente
44

.  

Nesse contexto a teriparatida incrementa a massa óssea pelo aumento do 

número e da atividade dos osteoblastos e diminuição da apoptose dos mesmos
45

.  
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Ocorre deposição de camadas compactas de osso lamelar por ação dos 

osteoblastos, levando ao aumento da resistência e da conectividade das trabéculas 

ósseas
46

. 

Em estudos pré-clínicos, a teriparatida demonstra que pode acelerar a 

reparação de fraturas, pelo aumento da massa óssea e do volume do calo ósseo 

em 75% e 99%, respectivamente, em relação ao controle, como observado 40 

dias após fratura de tíbia em animais
46

. No estudo da microarquitetura óssea, a 

teriparatida promove aumento rápido e prolongado da remodelação óssea e 

incremento do osso trabecular e cortical como resultado de sua ação anabólica e 

alguns dados sugerem que possa haver uma melhora da conectividade óssea entre 

as trabéculas
47

.  

Entretanto, a informação que nos motivou a experimentar a teriparatida 

em nosso paciente veio com o trabalho de Sawakami et al. Este estudo mostrou 

que camundongos com mutação inativadora do Lrp5 -/- e significativa baixa 

massa óssea apresentaram ganho de DMO semelhante ao obtido nos 

camundongos Lrp5 +/+, quando ambos os grupos foram tratados com 

teriparatida. Os camundongos com a mutação apresentaram inabilidade dos 

osteoblastos em produzir a proteína de matriz mineral, osteopontina, após 

estímulo mecânico. Porém, tiveram incremento da DMO posterior ao tratamento 

com teriparatida na dose de 40 mcg/kg/dia, cinco dias por semana por quatro 

semanas, de maneira equivalente aos camundongos Lrp5 +/+, sugerindo que o 

efeito anabólico do PTH não requer a via de sinalização do Lrp5
48

. 
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O mecanismo fisiopatológico da OPPG inicialmente proposto por Gong et 

al em 2001 baseava-se na ativação da via Wnt/Beta-Catenina, também conhecida 

como via canônica
3
. A descoberta da cascata de sinalização Wnt/beta-catenina 

foi um marco na elucidação da fisiologia do tecido ósseo e na identificação de 

mecanismos genéticos e moleculares envolvidos na regulação da massa óssea, 

sugerindo, dessa maneira, novas formas de tratamento para pacientes com 

osteoporose e outras condições malignas específicas como mieloma múltiplo, por 

exemplo. Ativando esta via de sinalização estão as proteínas Wnts. O nome do 

gene Wnt é proveniente da combinação entre WG (Wingless) e Int. O gene 

wingless foi inicialmente identificado por uma mutação recessiva que afeta o 

desenvolvimento da asa em Drosophila melanogaster
49

. Os genes INT foram, a 

princípio, identificados como genes em vertebrados, perto dos locais de 

integração dos vários “mouse mammary tumor virus” (MMTV). O gene Int-1 e o 

gene wingless foram considerados homólogos, com uma origem evolutiva 

comum comprovada por sequências similares de aminoácidos de suas proteínas 

codificadas. São fatores de crescimento, pertencentes a uma família de 19 

proteínas, sendo que Wnt é um grupo altamente conservado de proteínas 

secretadas que estão envolvidas em diversos processos tais como: diferenciação 

celular, proliferação, maturação e atividade. Apresentam importante papel 

durante a embriogênese e em tecidos adultos, sendo que seus efeitos são 

exercidos por mecanismos autócrinos e parácrinos
50

. As proteínas Wnts se ligam 

aos receptores de membrana Frizzled e LRPs (low-density lipoprotein receptor-

related proteins), para posteriormente desencadearem seus efeitos biológicos. 
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Nos osteoblastos, a ligação das proteínas Wnt com os correceptores 

Frizzled e LRP5/LRP6 acarreta uma série de eventos culminando com a 

liberação e aumento da concentração intracelular da beta-catenina, que transloca 

ao núcleo e se liga a fatores de transcrição, tais como o T cell-specific 

transcription factors (TCFs) e o activates lymphoid-enhancer binding factor 

(LEF), regulando a expressão gênica de várias proteínas que induzem 

proliferação, diferenciação e apoptose dos osteoblastos, além de formação da 

matriz óssea e sua mineralização
51

. Na ausência desta sinalização, as 

concentrações de beta-catenina intracelulares ficam muito baixas devido à ação 

de um complexo protéico de degradação, formado pelas proteínas axina, APC 

(Adenomatous Polyposis Coli) e a GSK3-β (Glycogen Synthase Kinase 3-β), que 

promovem a fosforilação e subsequente degradação da beta-catenina 

intracelular
52

. Várias proteínas inibem esta via de sinalização, podendo atuar em 

2 sítios principais. Um deles é inibir as proteínas Wnts e a outra forma é impedir 

a interação do LRP5/6 com o Wnt/FZD. Dentre estas, destacam-se as proteínas 

de membrana Dickkopfs (Dkks) e Esclerosteína (SOST)
53

.  

Devido à fisiopatologia da OPPG envolver baixa formação óssea e 

camundongos com mutação no gene Lrp5 demonstrar resposta à teriparatida 

semelhante aos controles, resolvemos testar a teriparatida em um paciente adulto 

jovem portador de OPPG e que não apresentava boa resposta ao pamidronato nos 

últimos 3 anos. Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - CEP 1506/08 (anexo 1). 
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Durante o tratamento de nosso paciente, no início de 2008, Yadav et al 

publicaram artigo demonstrando, em camundongos, que a regulação da massa 

óssea pelo gene Lrp5 ocorreria através da modulação da produção de serotonina 

intestinal (duodeno), modificando completamente a teoria anterior da função do 

Lrp5 sobre a formação óssea
22

. Tivemos a oportunidade de dosar a serotonina 

sérica de nosso paciente e este tema será mais detalhadamente abordado na 

discussão (emenda para dosagem de serotonina vide anexo 2). 
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OBJETIVOS 

2.1 – Avaliar a resposta sobre a massa óssea e marcadores de remodelação 

óssea durante vinte e quatro meses do uso de PTH (1-34) na dose de 20 mcg 

subcutâneo ao dia em um paciente com diagnóstico clínico e molecular de 

Osteoporose Pseudoglioma, 

2.2 – Avaliar as concentrações séricas de serotonina em 2 pacientes com 

OPPG e compará-las a controles normais. 
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Abstract 

INTRODUCTION: Osteoporosis Pseudoglioma (OPPG) is characterized 

by severe juvenile-onset osteoporosis and ocular abnormalities. It is caused by 

one of several inactivating mutations in LRP5, a gene importantly involved in 

bone formation. OBJECTIVE: The objective of this study was to evaluate the 

efficacy of teriparatide in a young man with OPPG. PATIENT AND METHOD: 

The subject of this case report is a 19-year-old man with congenital blindness and 

low trauma fractures due to OPPG. A 2-year course of teriparatide, 20 mcg/day, 

was initiated after a 6-year course of intravenous pamidronate infusions, the latter 

3 years of which had minimal effects on bone mineral density (BMD). 

Measurements in serum were made of C-terminal telopeptide of type I collagen 

(CTX), N-terminal propeptide of type I collagen (P1NP), total and ionized 

calcium, phosphate, uric acid, complete blood count, renal and liver function 

tests. Urinary calcium/creatinine ratio was determined. BMD was measured by 

DXA yearly. RESULTS: BMD increased by 9.7% in lumbar BMD and 10.2% in 

right femur hip. CTX rose early, peaking in month 3, followed by an increase in 

P1NP, peaking in month 9.  Both indices returned to baseline by month 24. The 

increase in CTX followed by P1NP is an unusual time course when teriparatide is 

used to treat osteoporosis but may be typical of low bone turnover states. There 

were no adverse events. CONCLUSION: In a patient with OPPG, teriparatide 

markedly increased BMD in the lumbar spine and femur hip.  

Key words: PTH (1-34), Bone turnover markers, Bone Mineral Density, 

LRP5 mutation. 
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Introduction 

Osteoporosis-pseudoglioma syndrome (OPPG) is characterized by severe 

juvenile-onset osteoporosis and ocular abnormalities, due to one of several 

inactivating mutations in the low density lipoprotein receptor related protein 5 

(LRP5), a gene involved in the bone formation
1,2

.  These patients demonstrate a 

failure to reach adequate peak bone mass
3
. Nevertheless resorption and formation 

bone turnover markers are usually normal in OPPG
4
. Histomorphometric 

findings show substantial reductions in trabecular and cortical thickness
2,5

. The 

animal counterpart of this syndrome, Lrp5 knock-out mice, demonstrates reduced 

bone formation, with reduced osteoblasts and reduced bone mass
5
.  

Bisphosphonates are most commonly used to treat the abnormal bone 

metabolism in this disease
4,6

. However, loss of efficacy has been described
4
. A 

more logic-driven therapy would seem to be osteoanabolic therapy because the 

principal defect in this syndrome is reduced bone formation. In Lrp5-/- mice, 

teriparatide has been shown to increase bone mass, suggesting that teriparatide’s 

anabolic action does not require the presence of Lrp5 
7
.  

Clinical Vignette 

A 12-year-old boy was seen in the bone metabolism unit of Endocrinology 

at the Sao Paulo Federal University (Sao Paulo, Brazil) because of multiple 

fractures. He was eutrophic (53 Kg of body weight and 157 cm of stature). The 

lumbar spine Z-score was -3.99 which corresponded to a bone mineral density 

(BMD) of 0.512 g/cm
2
.  
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He had congenital blindness but normal neuropsychomotor development. 

At age 7, he presented with his first fracture, in the L4 vertebra, and at age 11, he 

fractured the left and right tibia within a month period. Two months later, he 

fractured the right femur. A younger brother also had OPPG with congenital 

blindness and fracture. The parents were consanguineous and healthy. No other 

family members were blind or had sustained fractures in childhood. OPPG was 

suggested based on the clinical features, consanguinity of the parents and a 

brother with similar phenotype. Molecular analysis in our patient showed the 

presence of a novel homozygotic missense mutation in the LRP5 gene
8
.  

Cyclic intravenous pamidronate (60 mg) was administered for 6 years 

(every 3 months in the first year, every 4 months in the second and third year and 

annually thereafter). He initially responded with an increase in BMD over the 

first 3 years from 0.512 to 0.596 g/cm
2
 in the lumbar spine 

6
. However, further 

gains in the lumbar spine over the next 3 years of pamidronate therapy were 

minimal, increasing only to 0.604 g/cm
2
. He did not sustain further fractures on 

Pamidronate. Based on the results of a study showing that the anabolic action of 

PTH is preserved in Lrp5 knock-out mice, the patient was treated with 

teriparatide, 1 year after pamidronate was stopped. 
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Subject and Methods  

This protocol was approved by the Ethics Committee of São Paulo Federal 

University (CEP 1506/08), and written consent was obtained from the patient and 

his parents. The patient was 19 years and 11 months and had welding-complete 

epiphyseal growth (detected by X-Ray for bone age). Teriparatide (Forteo©, Eli 

Lilly) was administered, 1 year after pamidronate was discontinued, in a dose of 

20 µg subcutaneously daily for 24 months. Calcium (500 mg) and vitamin D 

(1.000 IU) was included in the daily regimen. 

Blood samples were obtained for the following tests: C-terminal 

telopeptide of type I collagen (CTX), N-terminal propeptide of type I collagen 

(P1NP), total and ionized calcium, phosphate, uric acid, hemogram, renal and 

liver functions, testosterone and 25-hydroxycholecalciferol; in the urine, 

calcium/creatinine ratio was measured. Samples were obtained at baseline, 3, 6, 

12, 18, and 24 months after starting teriparatide. Urinary calcium was measured 

using the calcium and creatinine ratio in a spot urine sample after fasting because 

the patient’s blindness precluded a full 24 hour collection. Bone mineral density 

was measured at baseline and annually with the same instrument (Hologic QDR 

4500A Hologic Inc, Waltham, MA, USA) at the lumbar spine (L1-L4) and whole 

body. Right total hip was measured only at 6 and 30 months due to a software 

problem. The distal 1/3 distal radius site was not measured. Radiographs of the 

lumbar and thoracic spine were obtained before and after treatment.  
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Commercial electrochemiluminescence kits (Elecsys1010, Roche 214 

Diagnostics, EUA) were used to quantify the 25-hydroxyvitamin D, intact PTH 

and the bone turnover markers CTX and P1NP in serum. Ionized calcium was 

measured by an ion-specific electrode (AVL 218 9180 Electrolyte analyzer, AVL 

scientific Corporation, EUA). Testosterone was measured by a 

chemiluminescence immunoassay method. Serotonin was measured by an ELISA 

Kit, Fitzgerald (Concord, MA). 

Results 

Over the 2-year treatment period, height and weight remained stable and 

the medication was well-tolerated. The patient did not experience clinically 

relevant adverse effects, abnormal laboratory indices, clinical or morphometric 

fractures. A minimal acid uric elevation (7.9 mg/dL. NL: 2.5–7.0 mg/dL) was 

transient at 6 months. BMD increased markedly in the lumbar spine (+ 9.7%) 

(Figure 1) and in the right total hip (+10.2%) during the 2-year treatment period. 

Whole body BMD did not change. The CTX level rose quickly, reaching a peak 

by month 3 (+163% compared to baseline), and then returned slowly to the 

baseline level by month 24 (Figure 2). The P1NP level rose much more slowly, 

beginning to rise in month 6 and reaching a peak in month 9. The increase over 

baseline was +97%. Thereafter, P1NP levels declined to baseline by 24 months 

(Figure 2). 

Intact PTH (24.0 pg/mL; NL: 8-55); 25-hydroxyvitamin D (61 ng/mL; 

NL: 30-100 ng/mL) and testosterone levels (4.53 ng/mL; NL: 1.75-7.81) were all 

normal. Intact PTH measurements remained normal during the treatment.  
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The patient´s serotonin level was 72.8 ng/mL, more than two times higher 

compared to normal controls median (29.4 ng/mL, from 14.0 to 47.9 ng/mL) 

when it was measured 1 month after therapy was discontinued
9
.  

Discussion 

To our knowledge, this is the first report in which teriparatide was 

administered to an adult with OPPG. It was used only after the completion of 

linear growth as per manufacturer’s instructions and national guidelines
10

. The 

gain in lumbar spine bone mass after 2 years was similar to the major 

densitometric gains experienced in the pivotal clinical trial that led to the 

approval of the drug
11

 and more than 7 times greater than the gains over the last 3 

years of intravenous pamidronate therapy. The gain in BMD due to teriparatide 

was greater in year 2 than in year 1. There is 1 report of a peripubertal adolescent 

patient with OPPG who was treated with teriparatide
4
. There was no gain in 

BMD after 15 months. The difference between that patient and the one reported 

here may relate to the nature of the mutation in the peripubertal male [a nonsense 

homozygote mutation on LRP5 (W425X)] which was associated with more 

severe disease than our patient. Alternatively, his pubertal status could have 

negatively impacted on the responsiveness to teriparatide.   

We observed an interesting time course of change in bone turnover 

markers which is different from what has traditionally been seen when 

teriparatide is used in men or postmenopausal women with osteoporosis. Usually, 

there is a rapid increase in bone formation markers followed by a later increase in 

bone resorption markers
12

. In this patient, the opposite pattern was observed, 
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namely an increase in CTX before the increase in P1NP. These results could be 

explained by the osteoblast deficiency state in OPPG
3
 and in the Lrp5-/- 

knockout mouse, the animal counterpart, in which there is a reduced number of 

osteoblasts
5
. If the initial actions of teriparatide depend upon the presence of 

osteoblasts on the remodeling surface, as has been described
13

, then in OPPG this 

need may not be met and thus the relatively delayed increase in the bone 

formation marker. In patients with hypoparathyroidism, which is also associated 

with low bone formation, bone turnover markers respond with the same sequence 

of change as seen in this patient
14,15

. 

Both CTX and P1NP returned to baseline values after the treatment. The 

return of bone turnover markers to baseline is expected with teriparatide 

treatment
16,17

. The nature of this tachyphylaxis is not understood
18

. 

The salutary effect of teriparatide in the OPPG syndrome raises 

mechanistic questions because of the relationship between LRP5, PTH and the 

anabolic β-catenin signaling pathway. The identification of LRP5 expression in 

several tissues including osteoblasts suggested a possible defect in the canonical 

Wnt/β-Catenin pathway as the pathophysiologic basis of OPPG.  The hypothesis 

implicating LRP5 in the Wnt/β-Catenin pathway is supported by genetic studies 

of mice
2
. Sclerostin, an inhibitory molecule, is regulated by PTH

19
. The ability of 

teriparatide to be anabolic in the setting of LRP5 deficiency can be explained by 

the position of sclerostin in this signaling pathway, namely distal to LRP5 

regulation. In this formulation, teriparatide is bypassing the genetic block in 

OPPG.  
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It is possible, on the other hand, that LRP5 is not directly associated with 

Wnt/β-Catenin signalling. Yadav et al.
5
 demonstrated in an animal model that the 

regulation of bone mass by Lrp5 occurs via the modulation of serotonin 

production in duodenum enterochromaffin cells. Consistent with this hypothesis, 

they have demonstrated markedly elevated levels of serotonin in the serum of 

subjects with OPPG.  Serotonin from the GI tract inhibits bone formation. In our 

patient, too, the serotonin level was almost three timeshigher than normal 

controls
9
.  

This study provides new therapeutic insight into the treatment of OPPG 

with teriparatide and gives support to the rationale for using an osteoanabolic 

agent in this syndrome.  
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Figure 1: Percentage change in lumbar spine bone mineral density after 

teriparatide. The 0 time point represents the onset of teriparatide therapy. From 

T=-4 to T=-1, the patient received pamidronate followed by no therapy (T= -1 to 

T= 0). 
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Figure 2: Serum CTX and P1NP levels (both in ng/mL) during the 

treatment with teriparatide.  

 

(Age and sex reference range for  CTX:0.17-0.60ng/mL  and  for  

P1NP:15-80 ng/mL)  
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DISCUSSÃO FINAL 

Este estudo foi planejado com a finalidade de avaliar, pela primeira vez, a 

eficácia terapêutica da teriparatida em um paciente adulto jovem portador de 

OPPG devido à mutação missense no gene LRP5. Todavia há descrição na 

literatura de um paciente com OPPG, portador de mutação nonsense, púbere, que 

foi tratado com teriparatida, sem melhora na densidade mineral óssea
4
. A 

discrepância na resposta comparada ao nosso caso pode ser explicada pela forma 

de tratamento, pois a teriparatida foi usada por menor tempo (15 meses) com 

esquema não habitual (4 meses intermitente em dias alternados e, após isto, 

diário), o que resultou em uma dose cumulativa menor por período, além da 

diferença no tipo da mutação, nonsense, que geralmente acarreta defeito mais 

grave na função da proteína
4
. Associado a isto, o paciente em questão era mais 

jovem (12 anos). 

A fisiopatologia da OPPG envolve baixa formação óssea e reduzido 

número de osteoblastos
3,21,22

. Desta forma, o tratamento de escolha nestes 

pacientes deveria ser uma medicação anabólica, sendo a teriparatida uma opção 

atraente. Contudo, devido ao fato de não haver estudos avaliando segurança do 

uso desta medicação em crianças e adolescentes e a descrição em modelos 

animais que a teriparatida pode causar osteossarcoma
36,42,43

, deve-se utilizar esta 

medicação preferencialmente em pacientes apresentando soldadura das epífises 

de crescimento, ou seja, adultos. Associado a este fato, os bisfosfonatos parecem 

perder a eficácia ao longo do tempo nos pacientes portadores de OPPG
4
, achado 

também verificado neste caso (o ganho de massa óssea em coluna lombar em 2 
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anos com teriparatida foi mais de 7 vezes maior comparado aos últimos 3 anos de 

uso do bisfosfonato, pamidronato intravenoso cíclico).  

O padrão de resposta dos marcadores de remodelação óssea observado em 

nosso paciente diferiu do habitualmente descrito nos ensaios clínicos com 

teriparatida. Usualmente há um rápido aumento dos marcadores de formação 

óssea (em poucos dias de tratamento e pico no primeiro mês)
54-56

. Em nosso 

paciente, o P1NP plasmático aumentou somente no sexto mês de tratamento, com 

pico no nono mês. Biópsia em osso não descalcificado em humanos demonstra 

que o tratamento com PTH inicialmente estimula a atividade dos osteoblastos já 

diferenciados e presentes na superfície de remodelação. Tardiamente há indução 

da diferenciação dos osteoblastos a partir de células precursoras quiescentes
57

. 

Dados de histomorfometria em camundongos Knock-out para o gene Lrp5 

mostram diminuição do número de osteoblastos
22

, podendo explicar o possível 

atraso na ação do PTH e o consequente pico tardio do marcador de formação 

óssea, P1NP. 

Outra hipótese para explicar o aumento tardio no marcador de formação 

óssea, P1NP, seria o uso prévio do bisfosfonato. Todavia há controvérsia em 

trabalhos publicados com relação a este efeito. Em um estudo foram avaliadas 59 

mulheres que haviam utilizado alendronato ou risedronato previamente à 

teriparatida. No grupo que utilizou alendronato, o ganho de massa óssea na 

coluna foi menor comparado ao grupo risedronato e, os marcadores séricos de 

remodelação óssea (fostase alcalina óssea, osteocalcina, NTX e P1NP), 
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alcançaram pico menor e mais tardio
42

. Em outro estudo, os pacientes que 

haviam utilizado bisfosfonato previamente à teriparatida não diferiram do grupo 

de pacientes virgens de tratamento, com relação aos marcadores de remodelação 

óssea e densidade mineral óssea
43

. Em particular neste caso, a última infusão do 

pamidronato foi 1 ano antes do início da teriparatida, tempo suficiente para a 

teriparatida transpor qualquer atraso que o uso prévio de bisfosfonato pudesse 

levar, dados demonstrados por vários autores
54,58

.  

Recentemente, tem sido descrito aumento inicial do CTX e posterior do 

P1NP em portadores de hipoparatiroidismo em uso de PTH
59,60

, padrão de 

resposta semelhante ao encontrado em nosso caso. Postulamos a hipótese de que 

pacientes portadores de doenças associadas a baixa formação óssea em uso de 

PTH apresentem um padrão de aumento dos marcadores de remodelação óssea 

oposto à janela anabólica encontrada nos estudos do uso de PTH em pacientes 

com osteoporose. 

O marcador de reabsorção óssea, CTX, teve pico no terceiro mês e 

subsequente queda nos valores, achado este semelhante ao encontrado em um 

estudo com PTH(1-84)
61

. Contudo, a maioria dos estudos que avaliaram os 

efeitos do PTH neste marcador reportou picos ao redor do sexto mês
62,63

. 

 Ambos marcadores de remodelação óssea retornaram aos valores 

basais no término do estudo e este achado é similar ao observado por outros 

autores
62,64

, não existindo, no momento, explicação plausível para esta 

taquifilaxia.  



31 

 

Mecanismos aventados para explicar este fenômeno seriam o aumento do 

número de osteócitos e seu produto de secreção, esclerosteína, que reduz o 

número de osteoblastos ativos. Outras hipóteses possíveis seriam a exaustão dos 

estoques de osteoblastos e seus precursores ou a existência de uma retroregulação 

dos receptores do PTH (ainda não comprovada em estudos)
65

.  

Recentemente, Yadav et al demostraram que a regulação da massa óssea 

pelo gene Lrp5 em camundongos ocorreria via serotonina produzida nas células 

enterocromafins duodenal
22

 e não pela via Wnt/Beta-Catenina como pressuposto 

até então. O Lrp5 regularia negativamente a enzima triptofano hidroxilase tipo 1 

duodenal (Tph1), enzima limitante na produção de serotonina periférica. Por sua 

vez, a serotonina periférica estimularia a apoptose de osteoblastos, via cAMP 

response element-binding (CREB). Desta forma, na OPPG a mutação inativadora 

no gene Lrp5 acarretaria uma não inibição da enzima reguladora da produção de 

serotonina, a Tph1, aumentando a produção duodenal e a concentração 

plasmática de serotonina. Esta, através da ligação aos receptores presentes nos 

osteoblastos Htr1b, levaria a maior ativação da via CREB e subsequente 

apoptose dos osteoblastos
22

. Como consequência haveria menor formação óssea e 

aumento da fragilidade óssea. 

A serotonina (5 Hidroxitriptamina, 5-HT) é uma monoamina produzida a 

partir do triptofano. É um neurotransmissor bem conhecido, estando envolvida 

em transtornos afetivos como depressão e autismo
66

. No sistema nervoso central 

(SNC), a síntese de serotonina é mediada pela triptofano hidroxilase tipo 2, sendo 
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secretada na sinapse e a recaptação é mediada pelo transportador 5-HTT
67

. 

Também está envolvida na regulação da taxa metabólica e do apetite, além de 

influenciar a cognição
68

. Mais recentemente vem sendo implicada no controle da 

formação óssea, via ativação do sistema nervoso simpático que, através da 

ligação com receptores osteoblásticos, inibem a formação óssea
69,70

. A relação 

entre SNC e osso ainda necessita ser melhor esclarecida. A ativação do sistema 

nervoso simpático (SNS) reduz a formação óssea. A serotonina produzida no 

SNC inibe a atividade do SNS, portanto, atua indiretamente estimulando a 

formação óssea
69

. Desta forma, sua ação central seria oposta ao efeito sobre o 

osso proposto recentemente para a via periférica. Desvendar tal mecanismo 

adquire certa premência quando verificamos o grande numero de indivíduos em 

uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS). Seguindo este 

mesmo raciocínio seria de esperar, que este grupo de medicamentos elevasse a 

massa óssea. Entretanto, o contrário tem sido visto nos estudos. Em um estudo 

em que se avaliou 5995 homens com 65 anos ou mais, o uso de ISRS associou-se 

a uma menor DMO comparado aos pacientes utilizando outros antidepressivos
71.  

Outro estudo demonstrou que o uso de ISRS associou-se a um aumento de duas 

vezes no risco de fraturas de fragilidade, ajustado para alguns fatores de 

confusão
72

. Todavia, a utilização crônica do ISRS acarreta redução da 

concentração de serotonina em plaquetas de 80 a 95%
73

. 

A serotonina periférica também apresenta importante papel, sendo o trato 

gastrointestinal o principal local de produção no organismo (aproximadamente 

95% do total), especificamente nas células enterocromafins do duodeno
73

.  
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Esta produção é ativada pela alimentação, levando a estimulação da 

mucosa intestinal e aumento da atividade enzimática da triptofano hidroxilase 

tipo 1, enzima limitante desta via. Localmente, atua na peristalse e, na circulação, 

é captada e armazenada pelas plaquetas, via transportador de serotonina (5-HTT) 

onde fica estocada. As principais funções na circulação são vasoconstricção e 

agregação plaquetária. Esta serotonina produzida perifericamente não atravessa a 

barreira hematoencefálica
74

.  

Para avaliar esta hipótese relacionando serotonina periférica e controle da 

formação óssea, a serotonina plasmática em pacientes portadores de OPPG 

demonstrou estar aumentada em cinco vezes, comparada a controles
22

. 

Corroborando ainda mais com esta hipótese, em pacientes portadores de High 

Bone Mass Syndrome que possuem uma mutação ativadora do LRP5, isto é, 

mutação oposta à encontrada na OPPG, concentrações de serotonina muito mais 

baixas do que nos controles normais foram detectadas
75

. 

Por este motivo, dosamos a serotonina em nosso paciente, em seu irmão 

portador de OPPG e em controles normais. A serotonina sérica foi dosada por 

ensaio ELISA (Kit Fitzgerald), com os cuidados pré-analíticos recomendados 

para esta dosagem
22

. As amostras foram colhidas a vácuo, em tubo seco com 

separador de soro e amostras hemolíticas, ictéricas ou lipêmicas não puderam ser 

analisadas. Após deixar coagular em gelo por 7 minutos e centrifugar por 10 

minutos, em centrífuga refrigerada a 7 graus Celsius, as amostras foram 

estocadas a -20°C até a análise.  
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A concentração de serotonina que encontramos em nosso paciente foi 

cerca de duas vezes e meia maior quando comparado aos controles
76

. Esse 

trabalho encontra-se na íntegra no anexo 5. Em nossa avaliação (2 pacientes, seus 

pais e 18 controles), devido a dificuldades técnicas, tivemos que excluir diversos 

controles. Estas dificuldades variaram desde uso de medicamentos não 

permitidos, hemólise de amostras, até demora na formação do coágulo (mais de 7 

minutos). Os resultados da serotonina sérica no paciente e em seu irmão portador 

de OPPG foram, respectivamente, 69,8 e 108,0 ng/mL, média de 88,9 ng/mL, 

comparado aos controles (n=9), cuja média foi de 29,5 ng/mL (variando de 14 a 

47,9 ng/mL) (vide figura 3 do anexo 5)
72

. Estes resultados foram publicados 

conjuntamente com Yadav et al, em trabalho em que foi avaliado especialmente 

o papel do Lrp5 em camundongos na diferenciação de osteoblastos. Os 

resultados demonstram que a expressão deste gene não é necessária para a 

esqueletogênese e não determina aquisição de massa óssea em camundongos 

adultos
76

.  

No trabalho inicial de Yadav et al, os autores avaliaram 3 pacientes com 2 

tipos diferentes de mutação, além de controles normais. Nesta análise 

demonstrou-se que a serotonina, dosada pela mesma metodologia utilizada por 

nós, foi, em média, cinco vezes maior nos pacientes comparado aos controles
22

. 

Saarinen et al encontraram valores de serotonina cerca de duas vezes maiores em 

um paciente com OPPG comparado aos controles
77

. Neste trabalho, os autores 

dosaram a serotonina por cromatografia líquida de alta performance (HPLC).  
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Deve-se destacar, contudo, alguns pontos críticos para a dosagem de 

serotonina sérica, particularmente em estudos envolvendo grande número de 

pacientes. Diversos fatores pré-analíticos podem interferir na sua dosagem sérica 

(vide anexo 4), tais como o consumo prévio de certos alimentos na véspera do 

exame, especialmente os ricos em triptofano e serotonina, além da medicamentos 

que interferem na atividade plaquetária, como o ácido acetil salicílico ou 

vasodilatadores. Outra dificuldade técnica é o cuidado na coleta deste exame, 

especialmente com relação ao tempo necessário para coagulação da amostra, que 

deve ser mantida em gelo. Por estes motivos, acreditamos que a validação de 

ensaios mais confiáveis e fáceis de serem executados é necessária para 

diminuição dos erros pré e analíticos que possam ocorrer e, consequentemente, 

contribuir de forma mais confiável para o melhor entendimento desta nova via de 

sinalização envolvendo a serotonina do trato gastrointestinal e a formação óssea.  

Além da questão metodológica para a dosagem da serotonina, mais 

estudos para o melhor entendimento desta via de sinalização serotonina periférica 

e osso são necessários, tendo em vista que não podemos simplesmente extrapolar 

dados de modelos animais para o ser humano. O aprofundamento do 

conhecimento neste novo eixo envolvendo serotonina e formação óssea tem 

importância especial por seu potencial para desenvolvimento de novas formas de 

tratamento para a osteoporose, a doença óssea mais prevalente. O número de 

pacientes diagnosticados com osteoporose tem aumentado intensamente, tanto 

pelo envelhecimento populacional como por um maior acesso a informação e aos 

métodos diagnósticos, como a densitometria óssea. Um arsenal terapêutico mais 
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amplo, potente e diversificado poderia modificar a história natural desta doença, 

que, além de deformidades ósseas e fraturas dolorosas, pode se associar ao 

aumento de mortalidade. Neste sentido, os anabólicos são opção bastante 

atraente, sendo que um inibidor da triptofano hidroxilase tipo 1 já foi testado em 

ratas ovarectomizadas, via oral, por 4 a 6 semanas e mostrou aumento do número 

de osteoblastos e da taxa de formação óssea, além de melhora da qualidade óssea 

demonstrada por testes mecânicos
78

. 

A descoberta deste novo eixo, envolvendo serotonina periférica, do 

sistema nervoso central ou ambos e a formação óssea, inaugura um novo capítulo 

para o estudo da fisiologia, além da possibilidade da descoberta de novos 

fármacos anabólicos que possam ser utilizados para o tratamento da osteoporose.  
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CONCLUSÕES FINAIS 

Ao término deste projeto podemos concluir que: 

 

1 – Tratamento com teriparatida por 24 meses em um paciente adulto 

jovem com OPPG foi seguro, sem efeitos colaterais que necessitassem ajuste de 

dose ou suspensão do tratamento. 

 

2 – Houve aumento significativo da densidade mineral óssea em coluna 

lombar de 9,7% e de 10,2% em fêmur direito ao final do tratamento. 

 

3 – O padrão de resposta dos marcadores de remodelação óssea diferiu do 

habitualmente encontrado em pacientes que fazem uso de teriparatida, com 

aumento inicial do marcador de reabsorção e tardiamente do marcador de 

formação, padrão este que pode ser o usual em pacientes portadores de doenças 

com baixa formação óssea. 

 

4 – A serotonina sérica no paciente foi duas vezes e meia maior 

comparada às concentrações séricas em controles normais. 
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ANEXO 1 

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO 2 

EMENDA PARA DOSAGEM DE SEROTONINA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

_______________________________________________ 

HOSPITAL SÃO PAULO 

 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

(EMENDAS/ATUALIZAÇÕES/COMUNICADOS/ETC) 

CEP Nº  1506/08   CONEP Nº  

Título do Protocolo: “Análise da eficácia terapêutica do uso de PTH 

(1-34) em um paciente portador de osteoporose pseudoglioma”. 

Nome Pesquisador Principal: Dra Marise Lazaretti Castro 

TIPO DE DOCUMENTO: 

Emenda – Acrescentar ao protocolo de pesquisa a dosagem sérica de 

serotonina no paciente em estudo, seus familiares e alguns controles (10 a 15 

pessoas sem doença óssea)  

1. Quais fatores influenciaram na emissão deste documento? 

Publicação de um artigo correlacionando a baixa massa óssea em 

camundongos com Knockout do gene LRP5, o mesmo encontrado em 

pacientes portadores de Osteoporose Pseudoglioma, com altos valores de 

serotonina sérica. A produção desta serotonina é duodenal. 
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2. O que se propõe no documento apresentado? 

Viemos por meio desta emenda solicitar a inclusão da dosagem sérica 

da serotonina (amostra única) neste protocolo de pesquisa. 

 

3. Qual a opinião do pesquisador principal em relação ao(s) documento(s) 

apresentados? 

A avaliação dos valores séricos de serotonina no paciente em questão, 

seus familiares e controles vai trazer informações para corroborar ou não 

este mecanismo fisiopatológico proposto, pois, se comprovado este 

mecanismo, poder-se-á estudar esta via para o tratamento de doença muito 

mais prevalente, a Osteoporose pós menopausa e senil.  

 

Declaro estar ciente e de acordo com as informações presentes neste formulário 

Assinatura do Pesquisador Principal: _______________________________ Data 

17/11/2009 
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ANEXO 3  

CARTA DE SUBMISSÃO DO ARTIGO NO JOURNAL OF 

BONE AND MINERAL RESEARCH 

 
 

 
 

 

 

Teriparatide increases bone mineral density in a 
man with  

Osteoporosis Pseudoglioma 

Journal: Journal of Bone and Mineral Research 

Manuscript ID: M11030147 

Wiley - Manuscript 
type: 

Clinical Vignette 

Date Submitted by 
the Author: 

23-Mar-2011 

Complete List of 
Authors: 

ARANTES, HENRIQUE; UNIFESP, ENDOCRINOLOGY 
Barros, Elizabete; UNIFESP, ENDOCRINOLOGY 
Kunii, Ilda; UNIFESP, ENDOCRINOLOGY 
Bilezikian, John; College of Physicians and Surgeons, Columbia 
University, Endocrinology 
Lazaretti-Castro, Marise; UNIFESP, ENDOCRINOLOGY 

Keywords: 
Wnt/Frz/LRP5 < PARACRINE SIGNALING, OSTEOPOROSIS, 

PTH/PTHrP < HORMONES and RECEPTORS, Bone turnover markers 
< QUANTITATION 

Abstract: 

INTRODUCTION: Osteoporosis Pseudoglioma (OPPG) is 

characterized by severe juvenile-onset osteoporosis and ocular 
abnormalities. It is caused by one of several inactivating mutations 
in LRP5, a gene importantly involved in bone formation. OBJECTIVE: 
The objective of this study was to evaluate the efficacy of 
teriparatide in a young man with OPPG. PATIENT AND METHOD: The 
subject of this case report is a 19-year-old man with congenital 
blindness and low trauma fractures due to OPPG. A 2-year course of 
teriparatide, 20 mcg/day, was initiated after a 6-year course of 
intravenous pamidronate infusions, the latter 3 years of which had 
minimal effects on bone mineral density (BMD). Measurements in 
serum were made of C-terminal telopeptide of type I collagen 

(CTX), N-terminal propeptide of type I collagen (P1NP), total and 
ionized calcium, phosphate, uric acid, complete blood count, renal 
and liver function tests. Urinary calcium/creatinine ratio was 
determined. BMD was measured by DXA yearly. RESULTS: BMD 
increased by 9.7% in lumbar BMD and 10.2% in right femur hip. 
CTX rose early, peaking in month 3, followed by an increase in 
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P1NP, peaking in month 9.  Both indices returned to baseline by 
month 24. The increase in CTX followed by P1NP is an unusual time 
course when teriparatide is used to treat osteoporosis but may be 
typical of low bone turnover states. There were no adverse events. 
CONCLUSION: In a patient with OPPG, teriparatide markedly 
increased BMD in the lumbar spine and femur hip.  

  

 

 

 
23-Mar-2011 

Dear Mr. ARANTES: 

Thank you for submitting your manuscript entitled "Teriparatide increases bone 

mineral density in a man with Osteoporosis Pseudoglioma" by ARANTES, 

HENRIQUE; Barros, Elizabete; Kunii, Ilda; Bilezikian, John; Lazaretti-Castro, 

Marise. The manuscript is presently being given full consideration for publication in 

Journal of Bone and Mineral Research. Your manuscript ID is MS# M11030147. 

Please mention the above manuscript ID in all future correspondence with our 

office. If there are any changes in your street address or e-mail address, please log in 

at http://mc.manuscriptcentral.com/asbmr  and edit your user information as 

appropriate.  

You can also view the status of your manuscript at any time by checking your 

Author Center after logging in to http://mc.manuscriptcentral.com/asbmr. 

Thank you for submitting your manuscript to Journal of Bone and Mineral Research. 

Best, 

HENRIQUE ARANTES 

ASBMR Publications 
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ANEXO 4  

CUIDADOS ALIMENTARES PARA DOSAGEM DA 

SEROTONINA  

COLETA SEROTONINA 

Instruções: 

Dieta: Não consumir nas 24 horas prévias à coleta do exame os 

alimentos abaixo relacionados, pois estes interferem no resultado:  

Abacate, Banana, beringela, pickles, nozes, tomate, manga, 

abacaxi, ameixa, chocolate, chá e café, refrigerantes, alimentos 

aromatizados com baunilha, frutas secas, sorvetes e refrescos com suco de 

frutas ou sucos artificiais.  e frutos do mar. 

Medicamentos: Os medicamentos usados pelo paciente podem 

interferir no resultado do exame. O seu médico deverá estar ciente da 

necessidade do uso e somente ele poderá suspendê-lo: 

Acetominofen ( Paracetamol), Guafenesin , Imipramina,  Inibidores da 

IMAO, Lítio, Metildopa, Morfina, Naproxeno, Reserpina, assim como 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina.  

É necessário jejum de 10 horas 
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ANEXO 5 

ARTIGO PUBLICADO 

Genetic Analysis of Lrp5 Function in Osteoblast Progenitors. 

 

Autores: Vijay K. Yadav • Henrique Pierotti Arantes • Elizabete Ribeiro 

Barros • Marise Lazaretti-Castro • Patricia Ducy 

 

Publicado em março de 2010 na revista Calcified Tissue International. 
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ANEXO 6 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

UTILIZAÇÃO DA TERIPARATIDA NO PROTOCOLO DE PESQUISA 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

PROJETO DE PESQUISA: “Análise da eficácia terapêutica do uso de 

PTH (1-34) em um paciente portador de Osteoporose Pseudoglioma”. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo avaliar a eficácia da Teriparatida no tratamento da Osteoporose 

Pseudoglioma de forma a propor uma alternativa terapêutica para esta Síndrome, 

especialmente na pós-puberdade.  

Após esclarecimento e assinatura do termo de consentimento o paciente 

MLOP, vinte anos, com diagnóstico confirmado de Osteoporose Pseudoglioma 

será submetido a tratamento com teriparatida 20 mcg/dia, via subcutânea, por um 

período de vinte e quatro meses. Serão fornecidas explicações quanto ao modo de 

aplicação, mecanismos de ação, benefícios da medicação e possíveis reações 

adversas. 

Dentre os efeitos colaterais, os mais comuns são: queda da pressão arterial 

ou taquicardia (palpitações) nas primeiras doses podem ocorrer, aumento do 

cálcio e ácido úrico no sangue, assim como aumento da perda de cálcio na urina. 

Após avaliação do Raio-X de idade óssea serão colhidas amostras de 

sangue por punção periférica da veia do antebraço nos tempos basal, 3, 6, 12 , 18 

e 24 meses do início da terapia de CTX, P1NP, cálcio total e ionizável, cálcio na 
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urina de 24 horas, PTH, fosfatase alcalina, fósforo, uréia, creatinina, hemograma, 

ácido úrico, TGO, TGP, 25 hidroxicolecalciferol e testosterona. A Densitometria 

Óssea será realizada no mesmo aparelho (Hologic 4500 A) no início do 

tratamento e a cada 6 meses para comparação da coluna lombar e fêmur. 

É importante que você esteja ciente que em qualquer etapa do estudo 

poderá ter acesso a profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas.  

A principal investigadora é a Dra Marise Lazaretti Castro que pode ser 

encontrada no telefone (11) 76059993 e e-mail: mlazaretti@endocrino.epm.br. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

Você estará livre para se retirar o estudo a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo à continuidade do seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas não sendo divulgado a 

identificação do paciente. 

Além disso, você terá direito de se manter atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa. 

Não haverá despesas para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo todos os exames e consulta. Também não haverá compensação 

financeira relacionada à participação. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Eu, pesquisador, me comprometo a usar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido bem informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo. 

Eu discuti com a Dra. Marise Lazaretti Castro sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também, que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente Data         /       /        

------------------------------------------------- 

Assinatura do Pai Data         /       /        

------------------------------------------------- 

Assinatura da Mãe Data         /       /        
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Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 

neste estudo. 

------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO 7 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

DOSAGEM DE SEROTONINA PLASMÁTICA 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

PROJETO DE PESQUISA: “Análise da eficácia terapêutica do uso de 

PTH (1-34) em um paciente portador de Osteoporose Pseudoglioma”. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, cujo objetivo é dosar os valores de serotonina sanguínea, que é um 

neurotransmissor (definido como uma substância química produzida pelo 

cérebro) e que circula no sangue ligado às plaquetas, para detectar se há diferença 

nos valores entre o paciente portador de uma doença óssea chamada Osteoporose 

Pseudoglioma, seus familiares (pai, mãe e irmão, este também portador da 

síndrome) e indivíduos sem doença óssea.  

Após esclarecimento e assinatura do termo de consentimento, o paciente, 

seus familiares e controles serão submetidos à coleta de sangue (3mL) por 

punção periférica da veia do antebraço, em uma única vez. 

É importante estar ciente que você poderá ter acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

A principal investigadora é a Dra Marise Lazaretti Castro que pode ser 

encontrada no telefone (11) 76059993 e e-mail: mlazaretti@endocrino.epm.br. O 

outro investigador do estudo é Henrique Pierotti Arantes que pode ser encontrado 

o telefone (11) 84579720 e email: henriqueparantes@yahoo.com.br.  

mailto:mlazaretti@endocrino.epm.br
mailto:henriqueparantes@yahoo.com.br


73 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

Você estará livre para se retirar o estudo a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo à continuidade do seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas não sendo divulgada a 

identificação das pessoas. 

Além disso, você terá direito de se manter atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa. 

Não haverá despesas para os participantes, incluindo o exame. Também 

não haverá compensação financeira relacionada à participação. 

Eu, pesquisador, me comprometo a usar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa.   

 

_______________________________________ 

Assinatura do voluntário    Data:     /      / 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo  Data:     /      / 

 

mailto:cepunifesp@epm.br

