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RESUMO
O objetivo do atual trabalho, foi correlacionar os eventos celulares e
teciduais com a expressão das proteínas VEGF, BMP-7, RANKL e OPG
durante a osteogênese ectópica e ortotópica, induzida pela matriz óssea (MO)
e dentinária (MD) alogênica. Matrizes alogênicas desmineralizada em HCl a
0,6N, obtidas de fêmur e incisivo de ratos, fori implantada entre as fáscias
musculares da coxa e em defeito trans-ósseo de 8mm de diâmetro nos ossos
parietais. As análises radiográfica e histomorfométrica da neoformação óssea
e, a imunohistoquímica e o western blotting para as proteínas VEGF, BMP,
RANKL e OPG, mostraram que: a) o volume da região do enxerto nos sítios
ortotópicos reduziu 19% em 42 dias; b) em ambos tipos de enxerto e locais de
implantação, ocorreu formação de tecido cartilaginoso e ósseo; c) nos sítios
intramusculares, a reabsorção da matriz alogênica e a remodelação do tecido
cartilaginoso, ósseo e medular foi mais acelerado, em relação a implantação
ortotópico; d) o aumento na densidade de volume dos vasos sanguíneos e no
número de osteoblastos/osteócitos e osteoclastos ocorreu simultaneamente e
estava associado à maior reabsorção da matriz alogênica e à formação do
tecido medular (hematopoiético); e) as proteínas VEGF, BMP-7, RANKL, OPG
foram expressas em condrócitos, osteoblastos ativos, osteócitos recém
aprisionados na matriz e em células estromais próximas aos osteoblastos ou às
áreas da matriz alogênica reabsorvida; e f) a expressão das proteínas VEGF,
BMP-7, RANKL e OPG foi maior no grupo MO. O pico de expressão dessas
proteínas ocorreu nos períodos de 14 aos 21 dias no grupo da MO e 21 e 28
dias no grupo da MD. Concluímos que, a capacidade osteoindutora da matriz
alogênica desmineralizada está relacionado a origem da matriz e ao sítio de
implantação e que, as proteínas VEGF, BMP-7, RANKL e OPG estão
associadas a maior reabsorção da matriz implantada, promovendo uma rápida
e contínua liberação dos morfógenos contidos em seu interior que, induzem
temporal e espacialmente a formação óssea/medular.

Palavras-Chaves:. Matriz óssea. Proteína morfogenética óssea. Proteínas
angiogenicas. Osteogenese. Reabsorção óssea

ABSTRACT

Cellular, tissue and molecular aspects of the ectopic and orthotopic
osteogenese induced by bone and dentine allogenic matrix

The aim of the present work was to correlate the cellular and tissue events with
the expression of VEGF, BMP-7, RANKL and OPG during ectopic and
orthotopic osteogenesis, induced by bone and dentin allogeneic matrix.
Allogenic matrices obtained from femur and incisor of rats and demineralized in
0.6 N HCl were implanted into a intramuscular pocket and a 8mm-diameter
bone defect in the skull. The radiographic and histomorphometric analysis of
new bone formation, and immunohistochemistry and western blotting for VEGF,
BMP, RANKL and OPG proteins, showed that: a) the total volume of the graft
region in orthotopic site decreased 19% at 42 days b) in both graft types and
implantation sites occurred formation of cartilaginous and bone tissues, c) in
intramuscular sites, the resorption of allogenic matrix and remodeling of the new
formed cartilage and bone were faster, in relation to orthotopic implantation
sites; d) the increase in the volume density of blood vessels and in the number
of osteoblasts/osteocytes and osteoclasts occurred simultaneously and was
associated with greater reabsorption of the allogenic matrix and hematopoietic
bone marrow formation; e) VEGF, BMP-7, RANKL, OPG proteins were
expressed in chondrocytes, active osteoblasts, newly osteocytes confined and
stromal cells located near the osteoblasts or in the surface of the reabsorbed
matrix; and f) the VEGF, BMP-7, RANKL and OPG expression was higher in
MO grafts than in the MD. The peak of expression of these proteins each
occurred at 14 and 21 days in MO and 21 and 28 days in MD. We concluded
that, the osteoinductive capacity of allogeneic demineralized matrix is related to
matrix origin and implantation site and that the VEGF, BMP-7, RANKL and OPG
proteins are associated with greater reabsorption of the implanted matrix,
promoting rapid and continuous matrix-release morphogens that induces
spatially and temporally the bone and bone marrow formation.

Keywords: Bone matrix. Bone morphogenetic proteins. Angiogenic proteins.
Osteogenesis, Bone reabsorption
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1 Introdução

1 Introdução

39

1 INTRODUÇÃO

Há mais de 40 anos tem-se demonstrado que a matriz óssea e
dentinária desmineralizada em ácido clorídrico, ácido cítrico ou ácido láctico
induz sequencialmente a condrogênese e a osteogênese, quando implantada
entre fáscias musculares ou no tecido subcutâneo de animais de laboratório
(URIST, 1965; URIST et al., 1968; REDDI; HUGGINS, 1972). O ácido clorídrico
a 0,6N foi proposto por Urist (1969) como a solução desmineralizadora ideal
para a preservação dos fatores osteoindutores do osso, denominados pelo
autor de proteína morfogenética óssea (BMP).
As proteínas da matriz extracelular (MEC) do osso e da dentina são
semelhantes, consistindo primariamente de colágeno tipo I, proteínas ácidas e
proteoglicanas. Embora o colágeno forme um arcabouço para a deposição dos
íons cálcio e fosfato na formação de hidroxiapatita, as proteínas não colágenas
controlam o início e o crescimento desses cristais. Apesar dessas
similaridades, essas proteínas são encontradas em concentrações diferentes
entre as matrizes, assim a osteopontina (OPN) é predominante no tecido ósseo
e presente em pequena quantidade na dentina, enquanto que a sialoproteína
de dentina (DSP) é abundante na MEC da dentina e esparsamente distribuída
no tecido ósseo.
A alta atividade condro/osteoindutora da matriz dentinária, maior que a
da matriz óssea, já vem sendo salientada por alguns pesquisadores. Dr. Veis
do Departamento de Biologia Oral da Northwesterm University Dental School,
Chicago-Illinois (EUA) coordenou uma série de pesquisas visando isolar,
purificar e caracterizar as proteínas condroindutoras residentes na matriz
dentinária, inicialmente utilizando matriz de dentina obtida de incisivos de ratos
e posteriormente, de bovinos (VEIS; SIRES; CLOHISKY, 1989; VEIS et al.,
1990; AMAR et al., 1991; AMAR; SIRES; VEIS; 1991; NEBGEN et al., 1999;
VEIS et al., 2000; TOMPKINS; VEIS, 2002). Sua equipe demonstrou que a
principal atividade indutora da matriz dentinária reside numa fração
polipeptídica com massa molecular em torno de 6-10 kDa, com pI 5,4-5,5
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(AMAR et al., 1991) e composição destituída de cisteína, propriedade distinta
dos membros das famílias BMP-TGFβ da matriz óssea, sendo o mesmo
verificado por Bessho e colaboradores (BESSHO; TAGAWA; MURATA, 1990 e
BESSHO et al., 1991). Para Nebgen e colaboradores (NEBGEN et al., 1999), o
polipeptídeo, inicialmente denominado de Agente Indutor Condrogênico (CIA) é
a união de produtos específicos do gene amelogenina que difundem para o
interior da dentina nos estágios iniciais da formação do dente, sendo que nessa
fase estariam envolvidos na maturação dos pré-odontoblastos.
Por outro lado, várias moléculas sinalizadoras como os membros dos
fatores

de

crescimento

fibroblástico

(FGF),

fator

de

crescimento

e

transformação beta (TGF- β), proteína morfogenética óssea (BMP), fator de
crescimento semelhante à insulina (IGF), fator de crescimento derivado de
plaquetas (PDGF) e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) são
expressos e ativos durante o desenvolvimento e o reparo ósseo (GLOWACKI,
1998; EINHORN, 1996, 1998; MANDRACCHIA; NELSON; BARP, 2001,
GERSTENFELD et al, 2003, STREET et al., 2000a,b; BARNES et al, 1999;
HAUSER et al., 1997; FERGUSON et al, 1999; TATSUYAMA et al., 2000;
GERBER; FERRARA, 2000; ZELZER, 2002).
Convém salientar, dentre as moléculas sinalizadoras, o VEGF, que é
uma citocina angiogênica (mitogênica e vasoativa) com ação direta sobre
células endoteliais (BATES; LODWICK; WILLIAMS, 1999) que, desempenha
uma função chave na regulação da interação osteogênese-angiogênese
(FURUMATSU et al., 2003; TARKKA et al., 2003), estimulando a migração e a
diferenciação de osteoblastos humanos primários. Por outro lado, as BMPs -2 e
-7 que são cruciais nos estágios iniciais de formação óssea durante o
crescimento e no reparo de defeitos ósseos (WOSNEY; ROSEN, 1998;
TAKAOKA et al., 1988; ASAHINA et al.,1997; MIKI et al., 2000; OKUBO et al.,
2000; RAUCH et al., 2000) atuam na regulação da expressão do VEGF (YEH;
LEE, 1999; DECKERS et al., 2002). Por outro lado, a inibição do VEGF
bloqueia a atividade indutora óssea e vascular da BMP-2 e o estímulo da
diferenciação de células progenitoras ósseas da BMP-7 (OP-1) (DECKERS et
al., 2002; YEH; LEE, 1999). Peng e colaboradores (2002, 2005) demonstraram
a existência de uma interação sinérgica entre as BMP-2 e -4 e o VEGF,
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acelerando a reabsorção da cartilagem e aumentando a formação de tecido
ósseo.
Na última década, tem-se demonstrado que o VEGF também é
necessário para reabsorção osteoclástica normal durante o desenvolvimento
da ossificação endocondral e para a recuperação de camundongos com
osteopetrose (op/op), devido à ausência funcional do fator estimulatório da
colônia de macrófagos (M-CSF ou CSF-1) (GERBER et al., 1999; NIIDA et al.,
1999, ENGISING et al., 2000). Outra evidência quanto à participação do VEGF
na osteoclastogênese é a presença de receptores para VEGF (VEGFR1 e
VEGFR2) nos osteoclastos (ALDRIDGE et al., 2005). O VEGF atua no
recrutamento, sobrevivência, atividade e diferenciação dos osteoclastos (NIIDA
et al., 1999; ENGISIG et al., 2000; NAKAGAWA et al., 2000; KOHNO et al.,
2003). Positivamente, o RANKL induz a diferenciação terminal dos osteoclastos
e a sua ativação, sendo que, a OPG regula negativamente ligando-se ao
RANKL, inibindo o “turnover” ósseo pelos osteoclastos.
A participação das proteínas VEGF, BMP, RANKL e OPG na formação
óssea já foram estudados durante o desenvolvimento dos ossos longos ou em
processos patológicos em modelos animais geneticamente modificados. Como
a matriz óssea alogênica induz a formação de tecido ósseo, mimetizando o
processo de ossificação endocondral que ocorre durante o desenvolvimento
dos ossos longos, a atual pesquisa teve como objetivo correlacionar os eventos
celulares e teciduais com a expressão das proteínas VEGF, BMP, RANKL e
OPG durante a osteogênese induzida pela matriz óssea e dentinária, quando
implantadas em sítio ectópico e ortotópico. Além de verificar possíveis
diferenças quanto ao perfil de formação óssea relacionado ao tipo de matriz
alogênica implantada.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Devido a diversidade de temas a serem relatados na revisão literária, ela
foi dividida didaticamente de acordo com o assunto que será abordado.

2.1

HISTÓRICO

DA

CAPACIDADE

OSTEOINDUTORA

DA

MATRIZ

ALOGÊNICA DESMINERALIZADA

O osso é um tecido dinâmico que exibe alta capacidade de regeneração
quando lesionado, podendo restaurar completamente a sua estrutura e função
original (SCHENK, 1994; SZACHOWICZ, 1995; HOLLINGER; WONG, 1996).
Durante o processo de regeneração/reparo são mimetizados os passos que
ocorrem durante desenvolvimento ósseo normal, incluindo migração e
proliferação de células mesenquimais, diferenciação destas em células
condrogênicas/osteogênicas,

subseqüente

deposição

de

tecido

cartilaginoso/ósseo e ainda, sua remodelação sem deixar cicatriz, sendo esse
processo semelhante ao da ossificação intramembranosa ou endocondral
(BOSTROM, 1998; JUNQUEIRA et al., 2002). No entanto, esta capacidade é
limitada pela extensão do defeito ósseo, ou seja, uma lesão acima de um limite
de tamanho, não tem possibilidade de fechamento espontâneo durante toda a
vida do indivíduo.
Neste caso, tem-se a necessidade da utilização de materiais de enxerto
ou substituto ósseo, com potencial osteogênico para o seu selamento.
Conforme o mecanismo de ação, os materiais de enxerto podem ser
classificados em: 1) osteogênicos, materiais orgânicos capazes de estimularem
diretamente os osteoblastos a produzirem tecido ósseo (MARX; SAUNDERS,
1986); 2) osteoindutores, materiais que contém BMPs (“Bone Morphogenetic
Proteins”), portanto, apresentando capacidade de induzir a diferenciação de
células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos, mesmo em sítios não
ósseos (URIST, 1965; LUDWIG; KOWALSKI; BODEN, 2000, REDDI, 2001); e
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3) osteocondutores, materiais que servem como substrato para as células
osteoprogenitoras poderem migrar, proliferar e maturar em osteoblastos
maduros e subsequentemente, permitem a aposição de novo tecido ósseo na
sua superfície (CORNELL; LANE, 1998; CORNELL, 1999; MASTERS, 1988).
Os enxertos ósseos, homógenos ou alogênicos, oriundos de um
indivíduo doador da mesma espécie que o receptor, porém com genótipo
diferente, têm sido propostos desde o começo do século XX como uma
alternativa no tratamento de defeitos ósseos, devido as suas capacidades
osteocondutora e osteoindutora. Existem três tipos de enxertos ósseos
homógenos: 1) congelado (MARX et al., 1981), quando o osso é removido
normalmente do fêmur, tíbia, fíbula, crista ilíaca, vértebras ou região costocondral, acondicionado em embalagens estéreis, que são colhidas para testes
bacteriológicos, e finalmente, congelado. Em alguns casos, também é feita
esterelização por irradiação para diminuir a reação imune; 2) liofilizado ou
criodessecado, quando o osso é obtido de cadáveres, imediatamente
congelado e submetido a retirada de gordura, além de desidratado no vácuo
com aumento gradativo da temperatura que reduz a pressão circunvizinha,
permitindo que a água congelada passe diretamente da fase sólida a fase
gasosa sem entretanto, destruir as propriedades do tecido ósseo; 3)
desmineralizado e liofilizado, quando o osso também é obtido a partir de
cadáveres, porém são coletados, limpos, tratados com solventes orgânicos
para a retirada de células e gordura e passa por um processo de
desmineralização em soluções ácidas, retirando “apenas” a fase mineral do
tecido ósseo. Em seguida, este é neutralizado e liofilizado. Em todos os casos,
para se evitar a rejeição imunológica de transplantes entre indivíduos ou entre
espécies, a utilização dos mesmos está condicionada à redução da carga
antigênica e à diminuição do risco de transmissão de infecções.
O uso de osso alógeno desmineralizado como um material de enxerto
ósseo foi inicialmente descrito por Senn em 1889 e a sua utilização foi por
razões assépticas (BLOCK; POSER, 1995).
Na década de 60, o cirurgião ortopedista e professor da Faculdade de
Medicina da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Dr Marshall R Urist
que tivera como mentor o Dr. Franklin McLean, pesquisador da fisiologia óssea
da Universidade de Chicago, estudava o processo de remineralização,
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utilizando como modelo a implantação intramuscular de blocos de osso
homógeno/alógeno desmineralizado em animais de laboratório. Em 1965, Urist
sacode a comunidade científica com a publicação do artigo “Bone formation by
autoinduction”, na revista Science, demonstrando que, a matriz óssea
desmineralizada em meio ácido apresentava capacidade “autoindutora”, ou
seja, continha fatores no seu interior capazes de induzir a diferenciação de
células mesenquimais indiferenciadas em condroblastos/osteoblastos e de
promover a osssificação ectópica via ossificação endocondral.
Neste experimento de Urist (1965), verificou-se que a quantidade de
tecido ósseo formado no músculo era proporcional à quantidade de matriz
óssea desmineralizada implantada e que esta substituição de matriz óssea
desmineralizada por tecido ósseo vital ocorria em 4 a 6 semanas. Observou-se
que, após a implantação da matriz, esta foi inicialmente invadida por vasos
sanguíneos com consequente neovascularização e em seguida, por uma
população proliferante de células mesenquimais indiferenciadas. Essas
primeiramente se diferenciaram em condroblastos com a conseqüente
formação de cartilagem hialina, e a seguir, com mineralização da matriz
cartilaginosa, se diferenciaram em osteoblastos que produziram tecido ósseo
em substituição a matriz cartilaginosa.
Em trabalho subsequente, Yeomans e Urist (1967) avaliaram a
capacidade osteoindutiva das matrizes óssea e dentinária alogênicas
desmineralizadas, tendão dos membros inferiores e músculo dos quadríceps,
similarmente preparados e implantados em três locais diferentes: músculo do
reto-abdominal, defeito ósseo na mandíbula e em uma bolsa ao lado do dente
de coelhos. Foi observado que, o tendão e o músculo foram rapidamente
reabsorvidos e a osteogênese não foi induzida; enquanto as matrizes
desmineralizadas óssea e dentinária foram mais lentamente reabsorvidas e
induziram a formação óssea em todas as áreas implantadas, indicando que a
capacidade osteoindutora estava relacionada aos tecidos mineralizados.
Em 1970, Huggins, Wiseman e Reddi mostraram que implantes
alogênicos e xenogênicos de matrizes óssea e dentinária estimulavam a
transformação fenotípica de fibroblastos em vários animais. Os resultados
obtidos sugeriram que a descalcificação desses tecidos alogênicos e
xenogênicos reduziu a sua antigenicidade a uma extensão que os mesmos não
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foram rejeitados no organismo do receptor. Segundo os autores, a reabsorção
da matriz libera proteínas transformadoras matriciais que levaram à ocorrência
da osteogênese.
No trabalho seguinte, Reddi e Huggins (1972) utilizando ossos parietais
desmineralizados avaliaram a capacidade osteoindutora desses materiais,
quando transplantados em ratos. A sequência da diferenciação dos fibroblastos
(células mesenquimais indiferenciadas) em condroblastos e osteoblastos foi
documentada e mostrou-se reprodutível de experimento para experimento.
Essa diferenciação foi semelhante ao que acontece durante a ossificação
endocondral no desenvolvimento embrionário. Um fato interessante nesse caso
é que os fatores transformadores presentes nos ossos parietais, que se
formaram por ossificação intramembranosa, induziram a formação de osso
heterotrópico pela ossificação endocondral.
Neste mesmo ano, Bang (1972) estudaram a capacidade indutiva de
enxertos de diferentes origens (autógeno, alógeno e xenógeno) e a
antigenicidade das matrizes dentinárias mineralizada e desmineralizada e
liofilizada, obtidas de incisivos e molares de cobaias (Guinea pig), ratos,
coelhos e humanos quando implantadas nos músculos abdominais de cobaias,
conforme o grupo de tratamento: 1) grupo I: receberam 3 enxertos
desmineralizados, o 1º autógeno, o 2º alogênico e o 3º xenogênico (humano);
2) grupo II: o 1º alogênico desmineralizado e liofilizado e os demais
xenogênicos, desmineralizados e liofilizados, sendo o 2º de rato, o 3º de coelho
e o 4º de humano; 3) Grupo III: alogênico desmineralizado, sendo o 1º e 3º de
molar e o 2º e 4º de incisivo; 4) grupo IV: autógeno, desmineralizado e
liofilizado, sendo o 1º e 3º de molar e o 2º e 4º de incisivo. Neste trabalho, os
autores verificaram que a dentina xenogênica falha ao induzir a formação
óssea devido a intensa resposta imune desencadeada; a dentina alogênica
induz a formação óssea em parte dos implantes; a resposta imune é menos
exacerbada na matriz alogênica desmineralizada liofilizada, porém, diminui a
capacidade osteoindutora da matriz; e a dentina autógena apresenta maior
capacidade osteoindutoda do que a alogênica.
No trabalho seguinte, Bang e Johannessen (1972) avaliaram a matriz
dentinária alogênica desmineralizada em concetrações diferentes de HCl (0,6N
de HCl a 20º C por 48 h e 0,2 N de HCl a 4º C por 48h), sendo que, no Grupo I
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foi esterelizada por radiação gama nas doses de 0 (controle); 0,2; 0,5; 1,0; 2,0
e 10 Mrad. No grupo II foi colocada em solução tampão de bicarbonato de
sódio e exposta à vibração ultrasônica à 90 kilociclos por 2 ou 4 horas. No
grupo III, foi colocada em solução fisiológica às temperaturas de 40º C, 55º C,
70º C e 80º C. No grupo IV, foi estocada em vidro estéril a temperatura de 20º
C, 4º C e -20º C durante 1, 4, 12, 24, 36 e 52 semanas. Os autores verificaram
que o aumento da irradiação, aquecimento ou vibração diminui a capacidade
osteoindutora da matriz dentinária alogênica desmineralizada e que, o tempo
(acima de 8 semanas) e a temperatura (20º C) também diminuem a capacidade
osteoindutora, concluindo que o tratamento físico reduz a capacidade da matriz
dentinária alogênica desmineralizada induzir a formação óssea.
No ano de 1973, Bang (1973) avaliou a capacidade osteoindutora da
matriz dentinária alogênica desmineralizada em solução de EDTA e HCl e
daquela não desmineralizada, em músculos abdominais de rato e cobaia. Eles
observaram que: 1) a desmineralização com diferentes agentes não interferiu
na capacidade osteoindutora da matriz dentinária alogênica; 2) nos enxertos da
matriz dentinária não desmineralizada ocorreu retardo no processo de
osteoindução; 3) nos animais mais jovens a osteoindução foi maior em relação
aos mais velhos, sugerindo que nos animais mais velhos ocorre redução na
biodisponibilidade e na competência das células indiferenciadas em responder
ao agente indutor; e 4) nos ratos, a capacidade osteoindutora da matriz
dentinária alogênica é menor do que nas cobaias e neste caso, eles sugerem
que essa redução ocorreu devido às dificuldades durante os procedimentos
cirúrgicos da implantação.
Linden (1975) avaliou a capacidade osteoindutora das matrizes
isogênica

(ratos

Ash-Wistar)

e

alogênica

(ratos

Sprague-Dawle)

desmineralizadas em HCl 0,6N a 4º C, obtidas de fêmur e de dentina e
também, dos ossos não descalcificados, todos mantidos em álcool a 70%,
implantados na cápsula do rim e intramuscularmente, verificando-se que, a
recalcificação e a erosão (reabsorção – detectada por von KOSSA) é um prérequisito para a formação óssea, sendo mais evidente nos implantes
intramusculares do que nos subcapsulares.
Em 1976, Reddi e Anderson estudaram os eventos celulares que
ocorrem após a implantação de matriz desmineralizada alogênica de diáfase no
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tecido subcutâneo de rato. No 1° dia pós-implante, foi encontrado um infiltrado
inflamatório constituído de leucócitos polimorfonucleares. Nos 3° e 4° dias,
fibroblastos foram encontrados ao redor da matriz implantada e dentro dos
canais, no interior do implante. No 5° dia, iniciou -se a diferenciação dos
condrócitos, que aumentaram sobremaneira o seu número nos 7° e 8° dias. No
9° dia, iniciou-se a neovascularização, com hipertr ofia dos condrócitos e
calcificação inicial da matriz cartilaginosa. No 10° dia, a condrólise já estava
generalizada e os osteoblastos já estavam diferenciados. No 12° dia, grande
parte da cartilagem havia desaparecido e o tecido ósseo formado já tinha
sofrido remodelação. No final do período do estudo, 16° dia pós-implante,
foram observados focos de tecido hemocitopoiético. Esse trabalho mostrou
também que, somente as matrizes óssea e dentinária exibiam atividade
osteoindutora; outros tipos de tecido conjuntivo, incluindo tendão, derme e
cartilagem, não foram ativos, além do que, a exposição da matriz óssea
desmineralizada à digestão pelas enzimas colagenase, tripsina e papaína
destruiu a sua atividade indutora. Esses dados sugeriram aos pesquisadores
que a integridade do colágeno e das proteínas não colágenas constituintes da
matriz orgânica óssea era essencial para a preservação de sua atividade
biológica e apontaram para as proteínas, como agentes prováveis desta
atividade. A osteogênese heterotrópica induzida pela matriz desmineralizada
apresentou semelhança com os eventos celulares associados ao reparo de
fratura óssea.
No trabalho publicado por Reddi e colaboradores (1977), foi analisada
através da imunofluorescência, utilizando-se anticorpos específicos para
diferentes tipos de colágenos, a relação entre o aparecimento de cada tipo de
colágeno e os eventos celulares que ocorrem durante a osteogênese induzida
por matriz alogênica em sítios de tecido mole do rato. No 3º dia, observou-se a
produção de colágeno tipo III por fibroblastos em proliferação, adjacentes à
matriz implantada. Do 4° ao 6° dia, detectou-se peq uena quantidade de
colágeno tipo I e com o início da condrogênese, de colágeno tipo II. Este último
esteve presente do 6° dia até o início da ossificaç ão, enquanto que, o colágeno
tipo I se apresentou durante o período de ossificação. Com o aparecimento de
tecido hemocitopoiético, o colágeno tipo III foi detectado associado ao suporte
fibroso desse tecido. Este estudo marcou o início da caracterização bioquímica
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dos eventos extracelulares associados com a osteogênese induzida por matriz
desmineralizada.
Nilsen e Magnusson (1981) avaliaram histoquimicamente, pelas
microscopias óptica e eletrônica, a fosfatase ácida durante a condro e a
osteoindução da matriz dentinária alogênica desmineralizada, verificarando a
alta atividade da fosfatase ácida na matriz recém sintetizada com alto conteúdo
de glicosaminoglicanas e a presença de fosfatase ácida nos lisossomos e nas
vesículas de matriz localizadas próximas dos tecidos mineralizados, indicando
que, a fosfatase alcalina está envolvida na degradação dos componentes
orgânicos da matriz, responsável pela retirada das glicosaminoglicanas e
outras proteínas não colágenas da matriz extracelular, tornando-a apta para a
mineralização.
Em 1983, Vandersteenhoven e Spector investigaram a capacidade
osteoindutora da matriz alogênica óssea obtida de diáfase de ratos doadores,
desmineralizada em HCl a 0,6 N e implantada em tecido subcutâneo e
intramuscular durante os períodos de 3 a 10 dias. Histologicamente, observouse que a resposta inflamatória referente ao trauma cirúrgico desaparece aos 3
dias e após 6 semanas ocorre a formação de um ossículo contendo na área
central a medula óssea, o qual foi mantido até o término da 22ª semana,
provendo evidências para utilização da matriz óssea alogênica desmineralizada
como material de enxerto para a reconstrução de defeitos ósseos.
Inque, Derporter e Melcher (1986) investigaram a osteoindução das
matrizes dentinária e óssea alogênicas desmineralizadas implantadas em
diferentes regiões, como no músculo do reto-abdominal, no subcutâneo da
pele, na cavidade medular do fêmur e na região do ligamento periodontal,
observando-se que, as formações cartilaginosa e óssea foram maiores e mais
rápidas nos implantes intramusculares, seguido pelos subcutâneos, pelas
cavidades medulares e sendo menor nos ligamentos periodontais.
Já, Katz, Hollinger e Reddi (1993) avaliaram o potencial osteoindutor da
matriz desmineralizada alogênica óssea obtida da diáfise de fêmur e dentinária
obtida de incisivos, através da análise bioquímica da fosfatase alcalina e do
conteúdo de cálcio, assim como, da análise histomorfométrica em relação à
quantidade de tecido ósseo formado. Os autores verificaram que, ambas as
matrizes

induziram

equivalentemente

a

formação

óssea,

porém,
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bioquimicamente o conteúdo de cálcio foi mais elevado na matriz dentinária,
devido a maior remineralização da matriz.
Butler et al. (1977) removeram os componentes solúveis presentes na
matriz dentinária desmineralizada de rato e caracterizaram as proteínas não
colágenas (NCP) que permaneceram na matriz insolúvel, verificarando que a
matriz dentinária desmineralizada continha BMP, pois permitiu a indução da
formação de cartilagem e de osso quando enxertada em região intramuscular
de ratos. A partir deste trabalho, a atividade da BMP foi atribuída às proteínas
não colágenas do osso e da dentina. Após o tratamento da matriz dentinária
desmineralizada com colagenase bacteriana purificada, três NCP foram
solubilizadas concomitantemente, com a digestão do colágeno da dentina para
peptídeos menores. Das três proteínas separadas, duas eram ricas em
aspartato, glutamato, glicina, serina e alanina e, desta forma, exibiam
composições similares às das proteínas acídicas de outros tecidos conjuntivos.
A terceira NCP mostrava composição de aminoácidos, como aspartato, e
fosfoproteínas ricas em serina, as quais encontravam-se principalmente na
forma solúvel da dentina de rato. Os autores notaram que a atividade da BMP
da dentina desmineralizada de rato, similar àquela encontrada no tecido ósseo,
estava presente no tecido após remoção dos principais componentes solúveis.
Esses trabalhos pioneiros, ora relatados, levaram ao aparecimento de
uma nova alternativa para o tratamento de lesões ósseas permanentes na área
da ortopedia e da odontologia, ou seja, a utilização de matriz óssea
desmineralizada alogênica submetida a procedimentos especiais de preparo,
como a eliminação de células por autólise e extração de antígenos matriciais
(URIST; IWATA 1973; URIST; MIKULSKI; BOYD, 1975, URIST; NOGAMI;
MIKULSKI, 1976; MULLIKEN et al, 1981). Embora a matriz dentinária também
tenha induzido a formação dos tecidos cartilaginoso e ósseo na região
intramuscular de animais, indicando a presença de fatores osteoindutores na
dentina (BANG, 1972; BUTLER et al., 1977; GOULD; WESTBURY; TILLMAN.,
1982; KAWAI; URIST, 1989), o seu uso não foi preconizado em decorrência
das dificuldades para sua obtenção em grande volume.
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2.2 HISTÓRICO DAS PROTEÍNAS MORFOGENÉTICAS ÓSSEAS (BMPS)

Em relação ao isolamento dos fatores osteoindutores presentes na
matriz óssea, Sampath e Reddi (1981) obtiveram sucesso na extração da
fração protéica da matriz óssea responsável pela indução da osteogênese
heterotópica. Nesse experimento, proteínas da matriz óssea desmineralizada
foram extraídas por meio de uma variedade de soluções. Ao fim de cada
experimento,

proteínas

solúveis

e

proteínas

insolúveis

(matriz óssea

desmineralizada insolúvel) foram obtidas. A implantação individual de cada
componente do tecido conjuntivo em um animal receptor não induziu a
osteogênese. Já a recombinação de ambas resultou em reaquisição de
atividade biológica. A filtração em gel dos extratos protéicos obtidos permitiu a
seleção de componentes protéicos de baixo peso molecular que, quando
recombinados com matriz óssea insolúvel inativa, estimularam conspicuamente
a osteogênese. Os dados obtidos nesse trabalho tiveram grande relevância
por: 1) fornecer informações sobre o melhor agente extrator; 2) mostrar a
importância da matriz colagenosa para que os fatores indutores expressem sua
atividade biológica e 3) determinar as proteínas osteo-indutoras que possuem
baixa massa molecular (50 kDa).
Somente em 1982, Mitzutani e Urist, trabalhando com a matriz óssea
bovina desmineralizada, purificaram e isolaram parcialmente uma proteína
osteo-indutora de massa molecular ao redor de 17,5 kDa, a qual foi designada
de proteína morfogenética óssea bovina (BMPb). No ano seguinte, URIST et al
(1983) isolaram parcialmente, na proporção de 1,0 mg/Kg de osso fresco, a
BMP humana (BMPrh), que apresentava massa molecular compreendida entre
17 e 18 kDa. Neste trabalho, os autores chamaram a atenção sobre as
enormes possibilidades de sua aplicação em defeitos ósseos crânio-faciais,
desde que fossem desenvolvidos métodos para a obtenção de quantidades
ilimitadas de BMP.
No mesmo ano de 1983, Sampath e Reddi publicaram um trabalho de
extração e purificação parcial desses fatores indutores da osteogênese de
matriz óssea humana de macaco e de boi, permitindo a obtenção de
informações importantíssimas sobre algumas das variáveis que controlam a
atividade biológica dessas proteínas osteoindutoras. Esses pesquisadores,
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partindo da observação do enxerto xenogênico de matrizes ósseas
desmineralizadas humana e de macaco, em ratos, não ter sido capaz de
induzir a osteogênese heterotópica e do fato da matriz bovina exibir um fraco
efeito indutor, realizaram a extração de proteínas desses mesmos ossos com
guanidina HCl. Os extratos protéicos obtidos, quando reconstituídos com matriz
insolúvel (inativa) de rato, falharam em induzir a osteogênese. Esses
resultados favoreceram o conceito de especificidade de espécie com relação
ao enxerto de matriz óssea desmineralizada in natura e ao extrato protéico
bruto obtido quando reconstituído com matriz óssea inativa alogênica. Os
extratos brutos obtidos de cada matriz foram submetidos à cromatografia em
gel. A reconstituição dessas frações obtidas com matriz óssea inativa de rato e
sua implantação nesses animais mostraram que, somente as frações com peso
inferior a 50 kDa estimulavam a osteogênese, independente da espécie ou
origem. Enxertos dessas mesmas frações, mas sem reconstituição com matriz
inativa falharam na sua atividade biológica. Esses resultados mostraram que
existe uma aparente homologia entre as proteínas de várias espécies animais e
que as proteínas com peso molecular acima de 50 kDa, presentes no extrato
bruto, parecem inibir o processo indutivo, e ainda, que o papel da matriz óssea
inativa “carrier” deve funcionar como substrato apropriado para a diferenciação
e proliferação de células osteogênicas.
Finalmente, em 1984, Urist e colaboradores apresentaram um trabalho
sobre a BMPb em estado puro. A purificação dessa proteína foi conseguida por
cromatografia de afinidade em hidroxiapatita e a sua massa molecular foi
avaliada em 18,5 kDa. Segundo os pesquisadores, esta proteína é encontrada
em quantidade diminuta no osso nativo. Tal pesquisa também estabeleceu que
agregados formados de BMPb com outras proteínas ósseas exibem atividade
ósteo-indutora, no entanto, a BMPb implantada isoladamente será absorvida
rapidamente e não exercerá a sua atividade indutora. Além disso, demonstrouse a capacidade dessa proteína em induzir a osteogênese xenogênica.
Após isto, vários estudos descreveram o isolamento de fatores indutores
de osteogênese. Assim, Sampath et al (1987) e Luyten et al (1989) isolaram a
partir de osso bovino uma proteína altamente purificada, com massa molecular
de 22 kDa e alta capacidade indutora, que foi designada de osteogenina.
BENTZ et al (1989) isolaram uma proteína pura a partir de osso bovino, com
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22-28 kDa, e deram-lhe o nome de fator ósteo-indutivo (OIF). Em 1989, Kawai
e Urist isolaram a BMP com massa molecular de 15 a 28 kDa, de dentes
bovinos. Segundo estes autores, a matriz dentinária exibia uma capacidade
maior do que a da matriz óssea em estimular a osteogênese heterotrópica. Já,
Bessho et al (1991) isolaram BMP com massa molecular de 20 kDa, a partir de
dentina humana.
Em relação à matriz dentinária, Kawai e Urist (1989) implantaram
frações de proteínas não colágenas (NCP), extraídas de dentes bovinos em
três diferentes estágios de evolução (germe dentário, dente não erupcionado e
dente erupcionado) em músculo de camundongo e a osteoindução foi
mensurada por meio da análise de imagem computadorizada após a
implantação. Os autores observaram uma formação óssea entre 71% a 83%
dos 41 enxertos, sendo que, uma maior formação óssea ocorreu na fração de
NCP extraídas de dentes não erupcionados, quando comparada com a de
dentes erupcionados. Diante dos resultados, os autores sugeriram que as NCP
obtidas de dentes bovinos são comparáveis às das BMPs obtidas de osso
bovino.
Na década de 90, a equipe liderada pelo Dr. A. Veis realizou uma série
de trabalhos para o isolamento, purificação e caracterização de proteínas
condroindutoras residentes na matriz dentinária de dentes de ratos e de
bovinos (VEIS et al., 1990; AMAR et al., 1991; AMAR; SIRES; VEIS, 1991:
NEBGEN et al., 1999; VEIS et al., 2000), demonstrando que as proteínas
condro e osteoindutoras tinham baixo peso molecular (fração de 6-10 KDa)
com pI 5,4-5,5 (AMAR et al., 1991) e ao contrário das BMP-TGFs-β, essas
eram destituídas de cisteína. Essa ausência de cisteína já havia sido verificada
por outros pesquisadores (BESSHO; TAGAWA, MURATA, 1990; BESSHO et
al., 1991).
Em anos mais recentes, a proteína morfogenética óssea foi isolada de
matriz óssea de porco (KIM; YANG; LEE, 1992; BESSHO; TAGAWA;
MURATA, 1992; JORTIKKA; MARTTINEN; LINDHOLM, 1993; BESSHO;
IIZUKA, 1994); de coelho e de rato (BESSHO; TAGAWA; MURATA, 1992); de
rena e de carneiro (JORTIKKA; MARTTINEN; LINDHOLM, 1993); de osteosarcoma de roedores (TAKAOKA et al, 1993); de osteo-sarcoma humano
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(KÜBLER; URIST, 1991; ANDERSON et al, 1995) e de babuíno (RIPAMONTI
et al, 1992).
Com o avanço na biotecnologia de recombinação do DNA foi possível, a
partir de seqüências parciais de aminoácidos de uma proteína pura, identificar
o DNA complementar à proteína, realizar a clonagem desse DNA obtendo o
DNAc, amplificar esse DNAc e transfectar essas moléculas de DNAc em
células cultivadas CHO (“Chinese Hamster Ovary”), que quando estimuladas
expressam a proteína. Com esta metodologia foi possível à Wozney et al.
(1988) mostrar que na matriz óssea, na verdade, existiam mais de um tipo de
BMP, o que já havia sido sugerido por Bessho et al em 1991, pois segundo
estes pesquisadores, a osteogenina (LUYTEN et al, 1989), o fator osteoindutivo (BENTZ et al, 1989) e a BMP (URIST et al, 1987; BESSHO;
TAGAURA; MURATA, 1989), todos obtidos de osso bovino, exibiam massa
molecular e composição de aminoácidos diferentes entre si. Wozney et al
(1988) puderam obter e caracterizar várias proteínas morfogenéticas humanas,
como BMP-1, -2, -3 e –4. A sequência de aminoácidos da osteogenina é
idêntica à da BMP-3 recombinante humana (rhBMP-3). Utilizando-se dessa
metodologia de clonagem de DNA foi possível obter e caracterizar outras
proteínas osteo-indutoras humanas, como BMP-5, -6, -7 e -8 (CELESTE et al,
1990; OZKAYNAK et al, 1990; SAMPATH et al, 1990).
A análise da capacidade osteo-indutora dessas BMPs recombinantes, in
vivo, mostrou que as mesmas possuem capacidade de estimular a
osteogênese desde que, acompanhadas de matriz óssea alogênica inativa ou
outro carreador comprovadamente eficiente em conduzir a BMP nativa (WANG
et al, 1990; TORIUMI et al, 1991; MARDEN et al, 1994).
As BMPs recombinantes, particularmente as BMP-2, BMP-4 e BMP-7,
têm a habilidade de reparar defeitos ósseos de tamanho crítico em roedores,
cachorros, carneiros e primatas não-humanos, quando combinados com
carreadores a base de colágeno, matriz óssea desmineralizada extraída com
guanidina, hidroxiapatita ou polímeros biodegradáveis (KANG et al., 2004).
Atualmente, a rhBMP-2 (Infuse, Medtronic Safomor Dank, Menfis, TN, EUA) e a
rhBMP-7 (Stryker, Kalamazoo, MI, EUA) estão comercialmente disponíveis no
mercado e outros materiais osteoindutivos contendo BMP ainda estão na fase
de avaliação em animal e em estudo clínico (MONT et al., 2004). Contudo,
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Cheng e colaboradores (2003) têm sugerido que as BMP-2, BMP-6 e BMP-9
apresentam maior potencial osteogênico.
Embora a aplicação de uma única BMP possa induzir a complexa
resposta celular e iniciar a formação óssea, múltiplas BMPs em combinação
com fatores de crescimentos administrados em seqüência temporal específica,
são necessárias para completar o processo de neoformação óssea in vivo
(GROENEVELD; BURGER, 2000; TERAI; TAKAOKA, 2006). Por isso,
atualmente, os pesquisadores buscam o desenvolvimento de sistemas de
carreadores mais eficientes para as BMPs e de métodos que potencializem a
atividade de formação óssea das BMPs (GROENEVELD; BURGER, 2000)

2.3 ATUAÇÃO DAS PROTEÍNAS MORFOGENÉTICAS ÓSSEAS (BMPS),
MEMBRO DA GRANDE FAMÍLIA DA TGF-β

Durante o ano de 1983, cientistas que estudavam o fator de crescimento
derivado de plaquetas (PDGF) e o fator de crescimento epidermal (EGF, TGFα) descobriram o TGF-β, devido a sua habilidade em “transformar” fibroblastos
de ratos, (ANZANO et al., 1983; ROBERTS, et al., 1983). Inicialmente, este foi
denominado de fator de crescimento de sarcoma (SGF) e só mais tarde,
verificaram a existência de dois distintos fatores: o TGF-α e o TGF-β (COFFEY
Jr et al., 1987).
O TGF-β compreende um grupo de citocinas, coletivamente chamada de
“a super-família das TGF-β”, que predominantemente atua no crescimento,
diferenciação, motilidade, organização, apoptose e tumorogênese das células
epiteliais (MASSAGUÉ; HEINO; LAIHO, 1991; MASSAGUÉ et al. 1992). As
funções da maioria destas citocinas estão pobremente caracterizadas, mas
algumas como as proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs), o fator de
diferenciação e crescimento (GDF) (SAARMA, 2000), activinas, inibinas e o
fator inibitótio de Mullerian (MIF) (JAMIM et al., 2002) são conhecidas por
regular eventos específicos do desenvolvimento celular. Atualmente, o TGF-β
compreende mais de 100 distintas proteínas, todas com pelo menos uma
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seqüência de aminoácidos similar (homologia), estando esta particularmente na
região terminal carboxila (BURT; LAW, 1994).
A proteína extracelular TGF-β é predominantemente produzida por um
subtipo de células-T (KEHRT et al., 1986) e ambiguamente expressa por todos
os tipos celulares (SPORN, et al., 1986). Nos mamíferos foram encontradas
três isoformas de TGF-β (TGF-β 1-3) que são secretadas como um complexo
protéico de alto peso molecular, composto por três proteínas: o dímero maduro
do TGF-β, o dímero pró-peptídeo do TGF-β ou a proteína associada a latência
(LAP) e a proteína de ligação do latente TGF-β (LTBP). O TGF-β é ativado pela
dissociação da LAP do dímero maduro do TGF-β (TAIPALE; SAHARIEN;
KESKI-OJA, 1998). O domínio maduro pode formar homodímero ou
heterodímero e na maioria dos casos, este ocorre por uma ponte de dissulfeto.
Os TGF-βs atuam via um complexo de receptores de transmembrana
serina-treonina-quinases na superfície celular, sendo estes constituídos por
duas classes de receptores, o tipo II e o tipo I (MASSAGUÉ, 2000;
MOUSTAKAS; SOUCHELNYtSKYI; HELDIN 2001; DERYNCK, FENG, 1997.
Nos mamíferos foram identificados 5 tipos de receptor II e sete tipos de
receptor I (ITO et al., 2000; DERYNCK et al., 1997) que na ausência dos
ligantes, existem separadamente como homodimeros na superfície celular, ou
seja, dois tipo I e dois tipo II. Os TGF-β1, TGF-β3 e as activinas ligam-se ao
receptor tipo II sem a necessidade de ligarem-se ao tipo I, contudo, as BMP-2, 4 e -7 ligam-se primariamente aos receptores tipo I, BMP-RIA e BMP-RIB,
embora tenham alta afinidade com o pelo complexo heteromérico (DERYNCK;
FENG, 1997). Já o TGF-β2 interage somente com a combinação do receptor
tipo II-tipo I (DERYNCK; FENG, 1997; GILBOA, 2000). A baixa afinidade pelo
complexo receptor heteromérico promove uma superfície para a ligação do
ligante que conformacionalmente estabiliza o complexo. Porém, a ligação com
outro receptor homomérico não é suficiente para ativar a sinalização. A
alteração de um dos receptores está correlacionada com a perda da
responsividade ao TGF-β (WU et al., 2000).
O receptor I apresenta um domínio com resíduo rico em glicina/serina
(domínio GS) localizado na região de juxtamembrana o qual é essencial para a
ativação do receptor. Já o receptor tipo II, apresenta grandes extensões ricas
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em resíduos de serina e treonina na região distal ao do domínio quinase. No
complexo tetramérico, o receptor II exerce sua única função conhecida, ativar o
receptor I pela fosforilação da região GS. O receptor tipo I ativado fosforila uma
proteína intracelular, a SMAD, que por sua vez propaga o sinal (LÓPEZCASILLAS; WRANA; MASSAGUÉ, 1993). A denominação SMAD é originada
de uma proteína homóloga ao TGF-β /BMP encontrada em um verme C.
elegans (“SMAD, gene semelhante ao Mother Against) and da drosófila (“Mad”
gene Mothers Against Decapentaplegic) (DERYNCK et al., 1996). A geração
deste sinal e suas interações é complexa, resultando no transporte da proteína
SMAD rapidamente para o núcleo, desencadeando um complexo mecanismo
de regulação gênica em associação com a cromatina e os fatores de
transcrição (MIYAZONO, 2000) Subsequentemente, as SMAD são degradadas
no citoplasma (MASSAGUÉ; WOTTON, 2000).
O

Receptor de

TGF-β

também

sinaliza

através

de

caminhos

independentes das SMAD. A parte, outras proteínas podem interagir com os
receptores e as SMADs, e outras podem se associar com o receptor Tipo I ou
Tipo II e regular a sinalização do ligante sem um aparente efeito na ativação
das SMADs. Além disso, o receptor ativado pode ativar um complexo sem
sinalizar via SMADs, os quais a MAPK, PP2A/p70s6k, RhoA e TAK1/MEKK1
(see review DERYNCK; ZHANG, 2003).
A TGF-β-1 e TGF-β -2 são as mais estudadas no tecido ósseo (CHO et
al., 2002; JOYCE et al., 1990; ROSIER et al., 1998; BOSTROM; ASNIS, 1998).
Devido a sua atividade pleiotrófica e o seu padrão de expressão durante o
desenvolvimento e reparo (CHO et al., 2002; JOYCE et al., 1990; ROSIER et
al., 1998;) a TGF-β pode afetar o processo de reparo através de vários
caminhos. Na fratura de ossos longos, nos estágios iniciais de reparo, a TGF-β
é liberada pela degranulação das plaquetas no hematoma e pela matriz
extracelular na área lesada, estimulando o recrutamento e a proliferação de
células

mesenquimais

osteoprogenitora,

além

indiferenciadas,
de

interferir

nos

condroblastos
processos

e

células

inflamatórios

e

angiogênicos. Nos estágios mais tardios, condrócitos, osteoblastos e
osteoclastos sintetizam e respondem ao TGF-β (CHO et al., 2002; JOYCE et
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al., 1990;), podendo regular a diferenciação, a síntese de matriz extracelular e
o acoplamento osteoblasto/osteoclasto (Filvaroff; Derynck et al., 1998).
Mais de 20 proteínas relacionadas com a família da BMP tem sido
seqüenciadas e clonadas, mas pouco se sabe sobre as suas interações
durante a formação óssea induzida e qual a sua significância biológica e
terapêutica (REDDI, 2001; RIPAMONT, 2004a,b; RIPAMONTI; DUNEAS, 1998;
RIPAMONTI; HERBEST; RAMOSHEBI, 2005). Durante o desenvolvimento, as
BMPs estão envolvidas nos eventos indutivos básicos que controlam a
morfogênese e a organogênese de diferentes tecidos e órgãos, como, rim,
olhos, sistema nervoso, pulmão, dente, pele e coração (REDDI, 1994, 1997,
2001, 2005; RIPAMONTI, 2003; RIPAMONTI, 2004a e b; RIPAMONTI;
DUNEAS, 1998; THOMADASHI et al., 1999; HOGAN, 1996; SAMPHATH et al.,
1993; OZKAYNAK; SCHNEGELSBERG; OPPERMANN; 1991; VUKCEVIC;
HELDER; LUYTEN, 1994; LUO et al., 1995; DUDLEY, LYON; ROBERTSON,
1995; VULKICEVIC et al., 1996; SOLURSH et al., 1996; SIMIC, VUKICEVIC,
2005, 2007; ABERG, WOZNEY, THESLEF, 1993; VAINIO et al., 1993;
HEIKINHEIMO, 1994; THESLEFF et al., 1995; KISHIGAMI; MISHINA, 2005).
Atualmente, o termo “BMP” pode ser mais bem identificado como “proteína
morfogenética corporal” (REDDI, 2005).
Os altos níveis de homologia entre a dpp e o gene 60A na Drodophila
melanogaster com as BMP-2, -4, -5 e -7 humanas, indica o grau primordial das
BMPs durante o surgimento e o desenvolvimento dos vertebrados (REDDI,
1997; SAMPATH et al., 1993). Uma das evidências de que os genes das BMPs
têm sido conservados por mais de 800 milhões de anos é o fato de proteínas
oriundas da recombinação gênica humana e da DPP e 60A serem capazes de
induzir a formação heterotópica endocondral/óssea em mamíferos (SAMPATH,
1993).
Devido ao fato das BMPs serem potentes estimuladores da formação
óssea e de outras funções celulares, a atividade das BMPs é controlada em
diferentes níveis moleculares: 1) viabilidade do ligante, proteínas como
Nogging, Chording e Gremlin que formam complexos com as BMPs impedem a
sua ligação com o receptor. A atividade das proteínas antagonistas é regulada
por mecanismos pós-translacionais (DERYNCK; ZANG, 2003). O inibidor da
BMP mais estudado são os nogging, que reduz a atividade tanto do osteoblasto
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quanto do osteoclasto, levando a osteopenia e a não cicatrização de fraturas.
Em contraste, o nocaute para noggin leva a redução da espessura dos ossos e
é letal logo após o nascimento (GROPPE et al., 2002). O chordin tem atuação
semelhante ao do noggin, antagonizando as BMP-2, -4 e -7 e previndo que se
liguem aos recetores da BMP, o seu efeito e aumentado pelo co-fator da
gastrulação Twisted (Tsg) (CHANG et al., 2001), causando a diminuição da
diferenciação osteogenica e a redução na expressão da BMP-2 e BMP-4
(KWONG et al., 2008; CHANG et al., 2001). O Gremlin, outro inibidor
extracelular da BMP-2, -4 e -7 em camundongo trangênico, suprime os
osteoblastos com conseqüente osteopenia e fratura espontânea (GAZZERRO
et al., 2005); 2) modulação do receptor e instabilidade da R-SMAD via
proteólise mediada por umbiquitina envolvendo a ação dos inibidores de
Smads (I-Smads, como Smad6 e 7) e o fator regulador da umbiquitina
(Smurfs). Os inibidores SMAD6 e SMAD7 são encontrados predominantemente
no núcleo da célula, mas são transportados para o citoplasma da célula quando
os níveis de atividade da BMP estão altos. A Smad6 preferencialmente inibe a
sinalização da BMP ao ligar com o receptor tipo I previndo a ligação e a
fosforilação do Smad1 e, a Smad7 inibe os membros da família das TGF-β
(SAKOU et al., 1999). A ausência dos inibidores em camundongos nocautes
tem efeitos adversos no desenvolvimento do sistema músculo-esquelético
(KWONG et al., 2008;

GROPPE et al., 2002, WINKLER et al.,2004); e 3)

presença de falsos receptores, como o BAMBI, que apresenta estrutura
similar ao receptor de TGF-β, mas não possui o domínio quinase intracelular.
Neste caso a ligação da proteína com o pseudo-receptor não desencadeia
resposta intracelular.
Como os membros das Smads são limitados, a grande variedade de
atividades biológicas das famílias de proteínas é gerada devido a um possível
mecanismo de interação das Smads com fatores de transcrições com
seqüências específicas, co-ativadores e co-repressores, como o Cbfa1/Runx-2.
O fator α1 de ligação com o núcleo ou fator de transcrição com domínio Runt,
Rux1, Runx2 e Runx3, são componentes integrais da cascata de sinalização
mediada por TGF-β/BMPs em inúmeros sistemas biológicos importantes. O
Cbfa1/Runx-2 é um dos efetores da BMP e importante fator de transcrição que
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diferenciação

de

condroblastos

e

osteoblastos,

tanto

no

desenvolvimento pré como pós-natal. O RUNX2 preferencialmente interage e
funciona sinergisticamente com a Smad1 e Smad5 regulando genes
específicos induzindo a formação óssea (ITO; MIYAZONO, 2003).
A expressão tempo-espacial de diferentes tipos de BMPs pode ser
observado no desenvolvimento do disco epifisário, com elevada expressão de
BMP-2, -4 e -5 no pericôndrio, a BMP-7 no pericôndrio e condrócitos
proliferantes e BMP-6 nos condrócitos pré-hipertrófico e hipertrófico (LYONS;
HOGAN; ROBERTSON, 1995; PATHI et al., 1999; MÍNIMA et al., 2001).
Salientamos que, a recombinante humana BMP-7 ou OP-1 tem a
capacidade

de

induzir

a

formação

óssea

(COOK

et

al.,

1994a,b;

FRIDLAENDER et al., 2001) e in vitro estimulando a síntese de numerosos
biomarcadores da diferenciação celular e da formação de nódulos de
mineralização em cultura (SAMPATH et al., 1992, ASASHINA et al., 1993;
KNUTSEN et al., 1993, ANDREWS et al., 1994; MALIAKAL et al., 1994;
KITTEN; LEE; OLSON, 1995; SODEK et al., 1995) A BMP-7 também estimula
a síntese de outros fatores de crescimento, dos quais o IGF-1 nas células
ósseas (KNUTSEN et al., 1995; YEH et al., 1996).
Um importante aspecto no complexo processo de formação óssea in
vivo é a vascularização. Ambos intramembranoso e ossificação endocondral
está associado aos capilares sanguíneos (CARRINGTON; REDDI 1991;
COLLIN-OSBODY, 1994). No local da formação óssea, osteoblastos e as
células osteoprogenitoras estão localizadas adjacentes as células endoteliais
nos vasos sanguíneos, sugerindo que a angiogenese e a osteogenese são
mutuamente

interndependente

(DECKER;

BARTELS;

DECKER,

1995).

Embora, estudos utilizando co--cultura de osteoblastos e células endoteliais
obtidas dos cordão umbilical já tinham demonstrado que o VEGF produzido
pelos osteoblastos, estimulavam a proliferação das células endoteliais
adjacentes (WANG et al., 1997), um dos primeiros trabalhos que demonstraram
que um membro da família das BMPs estimulava a síntese de VEGF em
células osteoblasticas in vitro foi demonstrado por Yeh e Lee em 1999. Neste
estudo, os autores avaliam o efeito da BMP-7 recombinante humana na
expressão do VEGF e vice-versa, utilizando cultura primária de células obtidas
da calvária de feto de rato e verificaram que, a BMP-7 em dose e tempo
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dependente além de, induzir a diferenciação de células osteoblásticas, também
estimulavam estas células a sintetizar o VEGF que, por sua vez estimulava a
angiogenese.
A aplicação de BMPs in vivo não só aumenta a formação óssea, mas
também aumenta a angiogenese (RIPAMONTI et al., 2005; RAMOSHEBI;
RIPAMONTI, 2000, SUWA; FANG, et al., 1998). Existe um intima ligação entre
os vasos sanguíneos e os osteoblastos na formação óssea, sendo a invasão
vascular é um pré-requisito para a formação óssea endocondral e o reparo de
fratura. Fatores produzidos pelas células endoteliais podem afetar a função ou
a diferenciação de células ósseas e os osteoblastos também são capazes de
produzirem fatores parácrinos que influenciam as células endoteliais. Nesta
inter-relação entre as células endoteliais e o osteoblasto, o VEGF tem uma
importante participação e o bloqueio da ação endógena do VEGF pode inibir, a
formação

óssea

e

a

reabsorção

(KEAMARIS

et

al.,

2008;

ANTHANASOPHOULOS et al., 2007; STREET et al., 2002). Segundo Peng et
al., (2005) o VEGF atua sinergisticamente com a BMP-2/-4.
A adição de BMP-2, -4 e -6 em células de murinos semelhantes a
osteoblastos da linhagem KS483 leva ao aumento da deposição de cálcio e da
produção de VEGF-A em uma resposta dose-dependente (Deckers et al.,
2000). Já, a BMP-7/OP-1 aumenta em três vezes o nível de RNAm do VEGF
em cultura de células da calvária do feto de rato, não alterando os níveis de
RNAm para o VEGFR-1 e VEGFR-2 (Yeh and Lee, 1999). Bluteau et al. (2007)
verificou que, BMP-2 recombinante humana pode levar a diferenciação de
células mesenquimais indiferenciadas em condrócitos e osteoblastos e criando
um

microambiente favorável a

vascularização

no

tecido ósseo.

Em

contrapartida, com aumento da expressão de VEGF-A, a BMP-2 é capaz de
aumentar a expressão e a síntese de VEGF-B e VEGF-C, bem como os níveis
de VEGFR-2.
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2.4 FATOR DE CRESCIMENTO ENDOTELIAL VASCULAR (VEGF) DURANTE
A FORMAÇÃO DO TECIDO CARTILAGINOSO E ÓSSEO

Durante o desenvolvimento e o reparo de fraturas é necessário que
ocorra a coordenação de múltiplos eventos como a migração, diferenciação e
ativação de vários tipos celulares e teciduais (COLNOT et al., 2005). Neste
caso, o desenvolvimento inicial da microvasculatura é crítico para a
homeostasia e regeneração do tecido ósseo, sem os quais, o tecido poderia
simplesmente degenerar e morrer (SCHMID et al., 1997).
É sabido que, a vasculatura é responsável pelo transporte de oxigênio,
nutriente, fatores solúveis e numerosos tipos celulares pelo organismo. Assim,
o crescimento e desenvolvimento de uma estrutura vascular madura é um dos
primeiros

eventos

na

organogênese

(COULTAS

et

al.,

2005).

No

desenvolvimento, o primórdio da rede vascular desenvolve por agregação
celular

de

os

angioblastos,

originando

o

plexo

vascular

primitivo

(vasculogenese). Em seguida, o plexo vascular primitivo passa a sofrer um
complexo

processo

de

remodelação

com

brotamento,

ramificação

e

crescimento de vasos pré-existentes (angiogenese), levando a formação de um
sistema circulatório funcional (JAIN, 2003).
Historicamente,

a

importância

do

grau

de

vascularização

na

osteogênese começou inicialmente no ano de 1762, quando Albrecht von
Haller (HALLER, 1763) sugeriu que os vasos sanguíneos eram responsáveis
pela formação óssea. Nesta mesma época, John Hunter (HUNTER J,1794)
salientou a importância da vascularização durante no desenvolvimento e o
reparo do tecido ósseo injuriado. Nos próximos 150 anos o estudo da
osteogênese focou principalmente o grau de formação óssea pelos
osteoblastos, sendo o papel dos vasos sanguíneos esquecidos. O interesse na
vascularização óssea só foi reavivado em 1963, quando Trueta (TRUETA,
1963) propôs que havia um fator de estimulação vascular (VSF) presente e
ativo no sitio da injuria óssea.
O tempo tem mostrado com precisão que os prognósticos iniciais eram
verdadeiros. A diminuição na formação óssea e na massa óssea está
associada com insuficiência ou inapropriada vascularização sanguínea dentro e
ao redor do tecido ósseo (BURKHARDT et al.; 1987; GLOWACKI, 1998). Só
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nos EUA ocorrem 6 milhões de fraturas ósseas por ano, sendo que, 5-10%
apresentam falhas na reparação, causando dor e incapacidade e em alguns
casos deformidade com a presença de uma não união atrófica que, representa
80% dos casos (EINHORN, 1995). Em modelos animais, a inibição da
angiogenese também leva a um quadro histológico similar ao de uma não
união atrófica em humanos (HAUSMAN; SCHAFFLER; MAJESKA, 2001).
Clinicamente, inadequada imobilização, utilização de drogas, idade avançada,
diabetes e desnutrição (EINHORN, 1995) estão relacionadas com fluxo
sanguíneo inadequado ou injuria na vascularização local, sugerindo que efeitos
adversos na vascularização pode ser um mecanismo pelos quais alguns
fatores de risco podem prejudicar a reparação óssea (GLOWAKI, 1998).
O reparo ósseo é um processo de múltiplo estágio envolvendo migração,
proliferação,

diferenciação

e

ativação

de

inúmeros

tipos

celulares

(MANDRACCHIA; NELSON; BARP, 2001; GITTENS; ULUDAG, 2000). A
formação óssea pode ocorre por dois processos distintos. Se o segmento
ósseo estiver estabilizado, ou durante o desenvolvimento ontogenético de
alguns ossos da face e do crânio, células precursoras mesenquimais
diferenciam diretamente em osteoblastos, num processo chamado de
ossificação

intramembranosa.

Alternativamente,

em

um

ambiente

biomecanicamente instável, ou no desenvolvimento ontogenético dos ossos
longos e das vértebras, a formação óssea ocorre passando pela formação de
um tecido cartilaginoso intermediário, num processo chamado de ossificação
endocondral (MANDRACCHIA; NELSON, 2001; GITTENS; ULUDAG, 2000).
Os fatores e eventos que levam ao desenvolvimento da vasculatura do
embrião são recapitulados durante a neoangiogenese no adulto (CARMELIET;
2003). Existem inúmeros fatores envolvidos na neoangiogenese, os principais
protagonistas são, os membros dos fatores de crescimento fibroblástico (FGF),
o fator de crescimento e transformação beta (TGF- β), a proteína morfogenética
óssea (BMP), o fator de crescimento semelhante a insulina (IGF), fator de
crescimento derivado de plaquetas (PDGF), o fator de crescimento endotelial
vascular (VEGF) e o fator de transcrição induzido pela hipóxia (HIF), que são
expressos e ativos durante o desenvolvimento e o reparo ósseo (GLOWACKI,
1998; EINHORN, 1995, 1998; MANDRACCHIA et al., 2001, GERSTENFELD et
al, 2003, STREET et al., 2000; STREET et al, 2001; BARNES et al, 1999;
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HAUSER et al., 1997; FERGUSON et al, 1999; TATSUYAMA et al., 2000,
GERBER et al., 2000, ZELZER, 2002). Outros fatores que tem propriedades
angiogênicas incluem as angiopoietinas (Ang-1), o fator de crescimento de
hepatócitos (HGF), a família do fator de crescimento semelhante a insulina
(IGF-1, IGF-2) e as neurotrofinas (NGF) (MADEDDU, 2005).
Dentre essas moléculas, salientamos o VEGF, uma glicoproteína
dimérica que apresenta uma região homóloga ao do fator de crescimento
derivado de plaquetas (PDGF) e que e está relacionado intimamente com o
fator de crescimento derivado da placenta (PLGF) (DVORAK et al., 1995). O
VEGF é conhecido por ser um fator angiogênico in vivo e in vitro, mitógeno
para células endoteliais e, por atuar na permeabilidade vascular (DOVORAK et
al., 1995). O VEGF tem participação no crescimento de tumor e na
angiogênese patológica, mas também no do desenvolvimento dos vasos
sanguíneos e na vasculogênese no embrião (RISAU, 1997).
A família das moléculas relacionadas com o VEGF incluem 7 membros
denominados de VEGF, fator de crescimento placentário (PLGF) e VEGF-B, C, -D, -E e –F e sua função biológica são mediadas pela ligação com 3 tipos de
receptores: VEGFR-1/Flt-1, VEGFR-2/Flk-1, VEGFR-3/Flt-4 e 2 co-receptores
de neurofilina (NRP) e proteoglicanas heparana sulfato.(HSPGs) (DAÍ; RABIE,
2007). Dentre os tipos de VEGF, o VEGF-A tem ação direta nos osteoblastos,
condroblastos, e condroclastos/osteoclastos (DAÍ; RABIE, 2007).
O VEGF e seus receptores são reguladores chaves na cascata dos
eventos moleculares e celulares que levam ao desenvolvimento do sistema
vascular, tanto pela vasculogenese, como pela angiogenese ou na formação do
sistema vascular linfático (TAMMELA et al., 2005; FERRARA; GERBER, 2001;
CARMELIET; COLLEN, 2000, YANCOPOULOS et al., 2000). Embora o VEGF
seja um regulador crítico da fisiologia da angiogênese ele também tem uma
significante participação no crescimento (ZELZER et al., 2002, GERBER et al.,
1999; HAIGH et al., 2000, RYAN et al., 1999) e reparo (STREET et al., 2002,
PENG et al., 2002) .
Convém salientar que, no desenvolvimento dos ossos longos, a
vascularização do disco epifisário apresenta um mecanismo chave que une
dois

processos

fundamentais

no

controle

do

crescimento

ósseo,

a

condrogenese (produção de cartilagem) e a osteogenese (formação óssea)
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(GERBER; FERRARA, 2000). Durante o crescimento dos ossos longos a
vascularização inicial se dá no centro de ossificação primária que culmina com
uma angiogenese silenciosa diferente do processo de invasão vascular que
ocorre no disco epifisáfio no período pós-natal que é de crescimento rápido. No
disco epifisário podemos distinguir quatro diferentes camadas funcionais de
condrócitos, 1) condrócitos em repouso; 2) condrócitos proliferantes; 3)
condrócitos hipertróficos, que expressam altos níveis de fosfatase alcalina
(ALP), colágeno tipo X e diminuídos de colágeno tipo II e IX comparado aos
encontrados nos condrócitos proliferantes; e finalmente 4) condrócitos
apoptóticos localizados confinados no interior da junção condro-óssea. Nesta
região ocorre a invasão de células endoteliais que promovem a formação de
um canal vascular na porção terminal dos condrócitos hipertróficos, permitindo
o acesso de células especializadas envolvidas na reabsorção da matriz
cartilaginosa mineralizada e na deposição óssea (SUDA et al, 1999; GERBER
et al., 1999).
Uma grande variedade de fatores angiogenico e anti-angiogenico são
secretados pelos condrócitos presentes no disco epifisário, dentre eles o
VEGF. Por métodos imunoistoquímicos o VEGF foi detectado no disco
epifisário de humanos, camundongo e aves e sua expressão máxima ocorre
nos condrócitos hipertróficos e nas regiões mineralizadas da cartilagem
(CARLEVARO et al., 2000, HORNER et al., 1999). Gerber e colaboradores
(1999) verificaram em camundogos com 24 dias de idades que a expressão do
mRNA para VEGF em condrócitos hipertróficos, mas não em condrócitos em
repouso ou em proliferação e que, a administração de receptor solúvel
imunoadesina-1 para VEGF, Fltm-IgG(1-3), bloqueia completamente a
formação de novos vasos no disco epifisário, prejudicando a formação do osso
trabeculado e aumentando em 7 a 10 vezes a expansão da zona de
condrócitos hipertróficos. Assim a inibição do VEGF provoca a inibição da
apoptose dos condrócitos hipertróficos (GERBER, 1999).
A inibição do VEGF endógeno ou a adição de VEGF exogenous pode
também alterar o crescimento do disco epifisário, através de, seus efeitos na
apoptose e diferenciação dos condrócitos e na reabsorção da cartilagem
(ZELZER,. 2002; GERBER; FERRARA, 2000; HAIGH et al., 2000, PENG et al.,
2002; COLNOT et al., 2003, ENGSIG, et al., 2000; MAES, et al., 2002). Os
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efeitos in vivo do VEGF pode ser indireto através por estímulos a
vascularização e nas células que reabsorvem cartilagem (ZELZER,. 2002;
GERBER et al., 1999; PENG, 2002; ENGSIG et al., 2000; MAES et al., 2002 ).
Contudo, a fosforização dos receptores de VEGF nos condrócitos hipertróficos
de frangos, sugerem que, os condrócitos podem responder diretamente ao
VEGF (CARLEVARO et al., 2000).
Durante o reparo ósseo, o VEGF é expresso num padrão similar ao que
ocorre no desenvolvimento ontogenético (GERSTENFELD et al., 2003;
FERGUSON et al., 1999; TATSUYAMA et al., 2000). A atividade angiogênica
do hematoma (os quais não existe durante o desenvolvimento) e do plasma do
indivíduo injuriado são devido também ao VEGF (STREET et al., 2000 e 2001).
A inibição da atividade do VEGF atrasa o reparo ósseo em camundongos
(STREET et al., 2002; CHU et al., 2002) e diminui o fluxo sanguíneo no local
injuriado, conduzindo a não união em coelhos. Deste modo, durante o reparo
ósseo, o VEGF é necessário não somente para a formação dos vasos
sanguíneos, mas também para a formação de um calo cartilaginoso/ósseo com
volume e mineralização normal. Esses resultados indicam que a angiogenese
normal é um fator fundamental para o reparo tecidual, sendo o VEGF o maior
sinal para a ligação da angiogenese e a osteogênese durante o reparo
(STREET, et al., 2002; CHU et al., 2002; PENG et al., 2002; COLNOT et al.,
2003) .
Além disso, a maioria dos fatores de crescimentos que induzem a
formação óssea (BMP-2, BMP-4, BMP-7, FGF-1, FGF-2, IGF-1, Hormônio
paratiroidiano, PDGF, prostaglandinas, TGF-β) induzem a expressão do VEGF
(ver revisão de FILVAROFF, 2003). Já, a inibição do VEGF bloqueia a
angiogenese induzida por FGF-2 (CLAFFEY et al., 2001) ou BMP-2
(DECKERS et al., 2002) e a indução da diferenciação primária de osteoblastos
pela BMP-7 (OP-1) (YEH; LEE, 1999) ou a formação óssea pela BMP-4 (PENG
et al., 2002). O VEGF afeta a quimiotaxia, proliferação, a sobrevivência e a
atividade de inúmeros tipos celulares, incluindo as células endoteliais
(FERRARA et al., 2003), osteoblastos (STREET et al., 2000, 2001 e 2002;
ZELZER et al., 2002; CLAFFEY et al., 2001; DECKERS et al., 2000 e 2002,
FERRARA, GERGER; LeCOUTER, 2003; MIDY; PLOUET, 1994; MAYR
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WOHLFART et al., 2002) e osteoclastos (NIIDA et al, 1999; NAKAGAWA et al.,
2000).
Em consonâcia com o fato do VEGF endógeno ser muito importante
para o reparo do osso normal, o VEGF exogenous pode promover a
angiogenese e a formação óssea em fratura no fêmur de camundongo e em
defeitos de tamanho crítico no radio de coelhos (STREET, et al., 2002), além
de atuar sinergisticamente com a BMP-4 estimulando o recrutamento,
sobrevivência e a formação e reabsorção da cartilagem (PENG et al., 2002).
Tratamento com o VEGF aumenta o fluxo sanguíneo em fraturas no radio e
durante a distração osteogênica em tíbias de coelhos (ECKARDT et al., 2003).
Finalmente, o VEGF pode aumentar a formação óssea e diminuir a reabsorção
em fêmur de ratos intactos (HILTUNEN et al., 2003). Porém, como qualquer
tratamento com fatores de crescimento, o tempo, a dose e o contexto celular
podem afetar a atividade do VEGF (ECKARDT et al.,2003; PENG et al., 2002).
O VEGF pode estimular as células endoteliais a sintetizar fatores
osteogênicos (WANG et al., 1997; BOULETREAU et al., 2002a,b) e
indiretamente promover a formação óssea . Em adição, os osteoblastos
sintetizam e respondem ao VEGF em resposta a vários estímulos (STREET et
al., 2002; ZELZER et al., 2002; COLNOT et al., 2003; DECKERS, et al, 2002;
YEH; LEE, 1999; DECKERS et al., 2000; BOULETREAU et al., 2002; WANG,
et al., 1996; SAADEH et al., 1999; MAYR-WOHLFART et al., 2002; MIDY;
POUET, 1994, GOAD et al., 1996; ; WANG et al., 1996; SAADEH et al., 1999).
Durante a diferenciação, os osteoblastos vão expressando diferentes
receptores para VEGF, como VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2 (Kdr); VEGFR-3 (Flt4), neurofilina-1 e 2 que induzem a quimiotaxia, proliferação e diferenciação e a
produção do cAMP (DECKERS et al., 2000; STREET, BAO, 2002; ZELZER et
al. 2002; MAYR-WOHLFART, et al., 2002; MIDY; POUET, 1994; HARPER et
al., 2001). A formação óssea estimulada pelo VEGF tanto em cultura de órgão
como in vivo, diretamente afeta os osteoblastos (ZELZER et al. 2002,
HILTUNEN, 2003). A inibição do VEGF prejudica a diferenciação dos
osteoblastos in vitro e o crescimento ósseo ex vivo (ZELZER et al., 2002).
O VEGF também tem efeito direto nos osteoclastos. sendo necessário
para reabsorção óssea normal durante a ossificação endocondral e para a
recuperação de camundongos com osteopetrose (op/op), devido à ausência
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funcional do fator estimulatório da colônia de macrófagos (M-CSF ou CSF-1)
(GERBER et al., 1999; NIIDA et al., 1999, ENGISING et al., 2000). Neste caso,
em ambos, camundongos selvagens (wild-type) e nocautes (op/op), o VEGF
regula a reabsorção osteoclástica normal durante a ossificação endocondral
(ZELZER et al., 2002; GERBER et al., 1999; HAIGH et al., 2000; NIIDA et al.,
1999; ENGISIG et al., 2000), por influenciar no recrutamento, sobrevivência,
atividade (NIIDA et al., 1999; ENGISIG et al., 2000; NAKAGAWA et al., 2000;
KOHNO et al., 2003; ) e diferenciação (NIIDA et al., 1999) destas células.

2.5 A TRÍADE OPG/RANK/RANKL NA ATIVAÇÃO DOS OSTEOCLASTOS

O grupo de pesquisadores de Amgen, em busca da identificação de
moléculas receptoras relacionadas ao TNF para uso terapêutico, demonstrou a
existência de uma molécula receptora similar ao do TNF, responsável por
acentuado quadro de osteoporose em camundogo trangênico (SIMONET,
1997). Experimentos complementares revelaram que a osteoporose está
associada com a diminuição da osteoclastogenese e da ativação dos
osteoclastos e a molécula “protetora-óssea” foi então denominada de
osteoprotegerina

(OPG).

pesquisando os

efetores

No

Japão,

inibitórios

Yasuda

e

colaboradores

(1998)

e estimulatórios dos osteoclastos

encontraram uma proteína inibitória da osteoclastogênese nas células
estromais da medula óssea, que foi denominada de fator inibirório da
osteoclastogênese (OCIF) (AKATSU, 1998). Análises subseqüentes revelaram
que a OPG e a OCIF eram idênticas (LACEY et al., 1998; YASUDA et al.,
1998a,b; AKATSU et al., 1998; MIZUNO et al., 1998). A OPG apresenta três
domínios estruturais biologicamente ativos: 1) domínio rico em cisteína na
posição N-Terminal, que é essencial para inibição da osteoclastogênese e para
a dimerização da OPG (21); 2) domínio de ligação com a heparina, capaz de
interagir com as proteoglicanas; e 3) domínio homólogo ao da morte (DDH) que
é similar ao domínio transmembrana Fas que induz a apoptose (21).
Sequencialmente, os grupos de Amgen e Yasuda, identificaram o ligante
da proteína OPG, que inicialmente foi denominado, respectivamente, de ligante
da OPG (OPGL) e o fator de diferenciação de osteoclastos (ODF). A OPGL
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identificada como uma citocina que induz a ativação relacionada ao TNF
(TRANCE), expressa após a ativação do receptor de células-T, e como o
ligante do receptor ativador do fator de necrose-kB (RANKL), um fator
estimulatório

de

células

dendríticas.

Ikeda

e

colaboradores

(2001)

determinaram a existência de 3 isoformas, duas moléculas transmembrana, o
RANKL1 e RANKL2, sendo que, o RANKL2 tem apenas um pequeno domínio
intracelular e o RANKL3 que não apresenta domínio transmembrana e
corresponde a forma solúvel do RANKL (sRANKL). Todas as três formas
protéicas tem participações similar na biologia do osteoclasto.
O terceiro protagonista desta tríade é o receptor ativador do NF-kB
(RANK) ou receptor do fator de diferenciação de osteoclasto (ODFR) ou
receptor da citocina que induz a ativação relacionada ao TNF (TRANCE-R)
que,

é

uma

proteína

transmembrana

com

um

grande

domínio

intercitoplasmático-C e um domínio extracelular-O e, ainda um domínio rico em
cisteína envolvido nas sua dimerização.
O OPG, RANK e RANKL são produzidos por inúmeros tipos celulares e
por uma variedade de tecidos (THEOLEYRE et al., 2004), sendo mais
estudado durante a osteoclastogenese.
Os osteoclastos são células especializadas multinucleadas que tem a
habilidade única de realizar a reabsorção óssea lacunar. Os precursores
mononucleares
hematopoiéticas

dos

osteoclastos

(WALKER,

1993).

são
Os

derivados

de

precursores

células
de

tronco

osteoclastos

compreendem cerca de 1-4% dos monócitos circulantes que são CD14+
(ÁLVARES; TEITELBAUM; BLAIR; 1991; FUJIKAWA et al.,1996) A formação
dos osteoclastos envolve um processo de múltiplos estágios nos quais existe a
perda do marcador de macrófago/monócito e o ganho de marcadores de
osteoclastos. Os precursores mononucleares circulante expressam CD14,
CD33, CD61, CD11b, CD38, CD45, CD13, CD15, CD16, CD64 e CD68, mas é
negativos para específico marcador de osteoclasto incluindo o CD51, o
receptor para vitronectina (VNR) e a fosfatase ácida resistente a tartarato
(TRAP) (ATHANASOU; QUINN 1990)
A formação dos osteoclastos ocorre quase sempre dentro do
microambiente ósseo e a diferenciação do precursor do osteoclasto em maduro
osteoclasto requer fator estimula tório de colônia de macrófagos (M-CSF) e do
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Ligante do receptor ativador do fator nuclear κB (RANKL), o M-CSF induz a
expressão do receptor RANKL, o RANK que, quando interage com o RANKL
presentes na membrana dos precursores de osteoblastos circundantes prove
um sinal essencial que guia a sua diferenciação e a ativação dos osteoclastos
maduro para a reabsorção óssea (FULLER et al., 1998; ATKINS et al., 2001;
YASUDA et al., 1998).
A ligação RANKL-RANK inicia a ativação de uma gama de caminhos
para a transdução do sinal via interação com a calda citoplasmática do RANK
com a proteína adaptadora da família do fator relacionado ao TNF,
especificamente o TRAF1, TRAF2, TRAF3, TRAF5, e TRAF6 (WADA et al.,
2006). O TRAF6 em particular parece ser o mais importante para a
diferenciação e a funcionabilidade do osteoclasto. Camundongos TRAF6-/desenvolve severa osteopetrose com falhas na reabsorção óssea e na erupção
dentária (LOMAGA et al., 1999) ao contrário dos camundongos deficientes de
TRAF2

ou

TRAF5

que

apresentam

somente

uma

redução

da

osteoclastogênese (KANAZAWA et al., 2003; KANAZAWA; KUDO, 2005).
O OPG é um falso receptor solúvel do RANKL secretada pelos
osteoblastos e as células estromais do tecido ósseo que, regula negativamente
o RANKL, pois, compete com o RANK pela ligação com o RANKL, prevenido a
osteoclastogenese (UDAGAWA et al., 2000, ATKINS et al., 2001) e inibindo o
“turnover” ou remodelação óssea pelos osteoclastos.
Em pacientes com osteoporose, artrite reumatóide e metástase ocorrem
um desequilíbrio na tríade OPG/RANKL/RANK, sendo atualmente alvo de
estudo para possíveis aplicações terapêuticas (ver revisão WADA, et al, 2006).
O uso de RANKL recombinante e a ativação do RANK via anticorpos contra o
seu domínio extracelular, estimulam o RANK e promover a osteoclastogenese
(HSU et al., 1999). Camundongos nocauters para rankl ou rank apresetam
severa osteoporose e falhas na erupção dentária, resultante da ausência de
osteoclastos (KONG et al., 1999a,b; KIM et al., 2000; DOUGALL et al., 1999; LI
et al., 2000). Esses experimentos genéticos foram os primeiros a demonstrar
que o RANK e o RANKL são essenciais para a osteoclastogênese. Em
contraste camundongos com ausência de OPG apresenta osteoporose,
resultante do aumento da atividade osteoclástica (MIZUNO et al., 1998;
BUCAY et al., 1998). Em humanos, pacientes que apresentam desordens
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ósseas exibem mutações no RANK e OPG (HUGHES et al., 2000; WHYTE et
al., 2002; CUNDY et al., 2002). Além de outras alterações sistêmicas, visto
que, estas moléculas também estão presentes em outros tipos celulares, o
RANK e o RANKL também podem afetar o sistema cardiovascular, devido
provavelmente ao aumento no “turnover” ósseo e co nsequentemente da
mudança na homeostasia do cálcio. Tem-se demonstrado que camundongos
deficientes de OPG apresentam media calcificação das artérias aorta e renal
(BUCAY et al., 1998) e pacientes com mutação no gene para OPG apresenta
falência cardíaca (WHYTE et al., 2002). Vale a pena salientar que a sinalização
RANKL/RANK é crucial não apenas para o metabolismo ósseo, mas também
para a formação do linfonodo no sistema imune e no desenvolvimento das
glândulas mamárias.
Muitos fatores podem estimular a expressão do RANKL (THEILL et al.,
2002; SUDA et al., 2003; WALSH et al., 2003), como o hormônio
paratireoidiano, a prostaglandina E2, dexametasona, citocinas inflamatórias
como a interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) ou a dihidroxivitamina-1,25 D3. Em contraste, o estrógeno ou o TGF-β atenua a
expressão do RANKL. Notadamente, a expressão destes fatores tem atuação
oposta para a expressão da OPG (THEILL et al., 2002; SUDA et al., 2003;
WALSH et al., 2003). Nas células tumorais malíginas a desregulação de muitas
citocinas e hormônio podem regular “turnover” ósseo via expressão de RANKL,
levando a destruição óssea (WITTRANT et al., 2004). Tem sido proposto que, a
forma solúvel do RANKL (sRANKL) apresenta maior atividade (NAKASHIMA et
al., 2000), tendo maior participação na osteólise induzida pelo tumor (LYNCH et
al., 2005). Para que o RANKL tenha atuação sobre o RANK é necessário à
participação da desintegrina, enzima com domínio de metaloproteinase
(ADAM) e metaloproteinases (MMP). Por exemplo, o ADAM17 e o ADAM19
libera o sítio ativo do RANKL in vitro” (SCHlÖNDORFF et al., 2001;
CHESNEAU et al., 2003). Já, os osteoblastos expressam MMP-3 e os
osteoclastos a MMP-7 na interface tumor-osso que processa RANKL para a
sua forma solúvel promovendo a ativação de osteoclastos (LYNCH et al.,
2005). Em contraste, a MMP-9 e a MMP-13 não são capazes de processar o
RANKL para a sua forma solúvel.
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Embora, a indução pelo RANKL e M-CSF seja a maior via da

osteoclastogenese, outras citocinas e fator de crescimento são capazes de
substituir essas proteínas. Precursores de osteoclastos circulantes e derivado
da medula óssea são capazes de diferenciar em osteoclastos na presença de
M-CSF e de substitutos para o RANKL (LIGHT, TNF-α, TGF-β, IL-6, IL-11, IL-8)
ou na presença do RANKL e substitutos para o M-CSF (HGF, VEGF, PIGF,
ligante para Flt3) (ver revisão KNOWLES; ATHANASOU, 2009). Segundo
Knowles e Athanasou (2009) essas vias alternativas poderiam ser um controle
mais fino da osteoclastogenese normal ou estar envolvida com processos
patológicos onde os níveis destas citocinas e dos fatores de crescimento são
altos.
É possível que a ativação do VEGF na formação e a atividade dos
osteoblastos envolvam a interação entre os dois receptores, variando as vias
de ativação de quinase PI-3, fluxo de cálcio e outras vias de sinalização
diferencialmente regulada (HUANG et al., 2001).

2.6 A FORMAÇÃO E A REMODELAÇÃO ÓSSEA E A HEMATOPOIESE

Nos mamíferos adultos, o microambiente da medula óssea é definido
pela fina interação entre as células derivadas de progenitores mesenquimais e
células derivadas de progenitores hematopoiéticas. A influencia que uma
população de células tem sobre a outra tem sido muito estudada, sendo
estabelecido que, as stem cells hematopoiéticas (HSCs) requer suporte das
células estromais (AGUILA; ROWE, 2005; VISNJIC et al., 2004). Dentro dos
componentes estromais, a linhagem osteoblástica tem capacidade de interagir
com as HSCs, podendo ser um dos principais tipos celulares responsáveis pela
geração e manutenção do nicho hematopoiético (AGUILA; DAVID, 2005).
Durante

a

ossificação

endocondral,

os

condrócitos

hipertróficos

secretam VEGF para que a vascularização seja estabelecida, trazendo para o
local

componentes

hematopoiéticos

que,

inicialmente

diferencia

em

osteoclastos para degradam a cartilagem mineralizada. Este gatilho ativa a
osteoblastogenese a partir das células progenitoras mesenquimais, culminando
com a produção da matriz óssea e medular (FRANCIS-WEST; TICKLE, 1996;
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OLSEN; REGINATO; WANG, 2000). Durante os estágios iniciais do
desenvolvimento,

coordenadamente,

a

formação

óssea

e

as

células

hematopoiéticas interagem ativamente e o rompimento de uma das partes é
deletério para a sobrevivência. Um fato interessante é que, o início da
ossificação endocondral precede o aparecimento de HSCs no microambiente
da medula óssea, sugerindo que, a geração da hematopoiese primária pode
estar finamente ligada a osteogênese (DENIS; CHARBORD, 2002).
O avanço no sistema da cultura primária de estroma da medula óssea
para obtenção de células mesenquimais tem resultado na geração de culturas
ricas em células osteoblast-like (TAICHMAN, 1994; TAICHMAN; REILLY, 1996;
NELISSEN et al., 2000) que, expressam da fosfatase alcalina pelas células e
da expressão gênica do colágeno tipo I, osteopontina, sialofosfoproteína óssea
(BSP) e osteocalcina. Este tipo de cultura tem permitido avaliar as interações
entre osteoblasto e os precursores hematopoiéticos, bem como a habilidade
para definir o potencial do osteoblasto em modular a hematopoiese. Os
trabalhos pioneiros de Taichman e Emerson (TAICHMAN; EMERSON, 1994 e
1996, TAICHMAN; REILLY; EMERSON, 1996; TAICHMAN; HAUSCHIKA,
1992; TAICHMAN et al., 1992; NELISSEN et al., 2000) demonstram que, os
osteoblastos produzem uma variedade de citocinas, importantes para a
hematopoiese e a proliferação das HSCs. Assim, em cultura, os osteoblastos
expressam:

fator

estimulatório

de

colônia

de

granulócitos

(G-CSF)

(TAICHMAN, EMERSON, 1994), GM-CSF (TAICHMAN; EMERSON, 1996), IL1 (TAICHMAN; HAUSCHIKA, 1992), IL-6 (TAICHMAN et al., 1997), fator de
necrose tumoral-α (TNF-α), TGF-β e o fator inibitório de leucócitos (LIF)
(Malaval; AUBIN, 2001. Os osteoblastos também expressam integrinas com
propriedades de se ligarem a células progenitoras hematopoiéticas (CLOVER;
DODDS; GOWEN, 1992; CLOVER et al., 1997). Já in vivo, a influência da
osteoblastogenese na hematopoiese tem sido observada em camundongos
deficientes para Cbfa1/RUNX2, cuja característica fenotípica principal é
ausência de medula óssea, indicando que osteoblastos são necessários para
iniciar o desenvolvimento da hematopoiese óssea. Além disso, a análise da
hematopoiese embrionária desses animais mutantes mostrou desenvolvimento
da hematopoiese extramedular normal no fígado e no baço até aos 17,5 dias,
porém e aos 18,5 dias ambos os órgão exibiram excessiva hematopoiese
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(DEGUCHI et al., 1999). Por outro lado, animais deficientes para VEGF
também

apresentaram

extrema

alteração

fenotípica

na

hematopoiese

(CARLEVARO et al., 2000; GERBER, 1999)
Neste contexto, o endotélio microvascular é também uma parte
essencial para manutenção da homeostasia e integridade óssea. Em meio de
cultura condicionadas com células endoteliais obtidas da veia umbilical de
humanos (HUVEC) ocorre um aumento na proliferação células estromais da
medula óssea (HBMSC) e quando HBMS e HUVEC estão em co-cultura in
vitro, ocorre a expressão e atividade precoce de marcadores de células
osteoblásticas, como fosfatase alcalina (ALP) (VILLARS et al., 2000). Além
disso, ambas HBMS e as células endotelial expressa conexina-43 (Cx43) uma
proteína específica de junção gap, permitindo a comunicação entre esses dois
tipos celulares (VILLAR et al, 2002). Controversamente, Meury, Verrier e Alini
(2006), mostraram que as HUVEC pode inibir a indução da diferenciação das
BMSC em osteoblastos por dexametasona in vitro, inibindo a expressão do
fator de transcrição de osteoblasto, o Osterix (OSX), fazendo com que, as
BMSC se diferenciem até o estágio pré-osteoblástico. Assim, o grau de
diferenciação das HBMSC para osteoblastos pode ser controlado pelas células
endoteliais, iniciando o recrutamento de células osteoprogenitoras no local da
remodelação óssea e mantendo-as em estágio de pré-osteoblastos para evitar
a deposição de mineral dentro dos vasos. Desta forma, os pré-osteoblastos
têm de migrar para os vasos em direção ao local de remodelação/formação
óssea e rapidamente diferenciar em osteoblastos maduros depositando a
matriz osteóide e posteriormente a mineralização.
Para o recrutamento de osteoclastos para as áreas de reabsorção,
precursores de osteoclastos necessitam aderir e migrar através do endotélio
em um fino e regulado mecanismo similar processo de transmigração de
leucócitos e monócitos (IMHOF; DUNON, 1997). Atualmente, tem sido proposto
que, o endotélio pode direcionar os precursores de osteoclastos para áreas
específicas do tecido ósseo, ajudando a controlar o processo reabsortivo
(PARTIFF, 2000). Assim, alterações na rede microvasculatura poderia afetar a
fina regulação dos eventos que envolvem a reabsorção óssea e levar a
diminuição da formação óssea, regeneração e reparo, bem como alterar a
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osseointegração de implantes ortopédicos e dentais (GLOWACKI, 1998;
BURKHARDT et al., 1987)
Baseado nas evidências encontradas na literatura, este trabalho tem
como objetivo correlacionar os eventos celulares e teciduais com a expressão
das proteínas VEGF, BMP, RANKL e OPG durante a osteogênese esctópica e
ortotópica, induzida pela matriz óssea e dentinária quando implantadas em sítio
ectópico e ortotópico. Além de verificar possíveis diferenças quanto o perfil de
formação óssea relacionado ao tipo de matriz alogênica implantada.
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3 PROPOSIÇÃO

Com objetivo de caracterizar e esclarecer as diferenças na osteogênese
induzida pela matriz óssea e dentinária alogênica, propomo-nos a implantá-las
em sítio ectópico, entre as fascias musculares, e ortotópico em defeito ósseo
craniano de ratos e a partir das análises das radiográfica, morfológica,
morfométrica, imunoistoquímica e de extratos protéicos pelo western blotting
avaliaremos comparativamente para cada sítio e tipo de implante:
1) a presença de tecido mineralizado na região do enxerto nos implantes
ectópicos e o grau de fechamento do defeito ósseo;
2) o grau de reabsorção das matrizes e a reorganização morfoestrutural do
tecido ósseo neoformado;
3) os eventos celulares e teciduais envolvidos na formação do novo tecido
ósseo;
4) a expressão temporal da proteína BMP-7 e a morfodiferenciação dos tipos
celulares e teciduais envolvidos na ossificação.
5) a expressão da proteína VEGF e o padrão de vascularização e ossificação;
6) a expressão das proteínas RANKL e OPG e a reabsorção da matriz
alogênica e do tecido ósseo neoformado;
Com os resultados dessas análises verificaremos a participação e a
possível interrelação entre as proteínas BMP-7, VEGF, RANKL e OPG no grau
de formação e na qualidade do tecido ósseo e medular produzido durante o
processo de osteogênese induzida por matriz alogênica óssea e dentinária.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ANIMAIS UTILIZADOS
Na presente pesquisa, foram utilizados 302 ratos (Rattus novergicus)
linhagem Wistar, machos, com idade de 120 dias, fornecidos pelo Centro
Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência em Animais de
Laboratório (CEMIB, Universidade de Campinas, Campinas, SP, Brasil).
divididos conforme o esquema abaixo (Figura 1).

Figura 1 - Cronograma dos animais utilizados.
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Todos os animais foram alimentados com água e ração para ratos e
camundongos da marca Purina, ad libitum durante todo o experimento e
mantidos em ambientes com controle de luz e temperatura.
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Animais
da FOB-USP (CEEPA-Proc. no 07/2004) sendo aprovado no dia 24 de maio de
2004.

4.2 OBTENÇÃO DA MATRIZ ÓSSEA (MO) E DENTINÁRIA (MD) ALOGÊNICA

Para obtenção da MO e da MD, os ossos dos fêmures e os incisivos dos
animais foram mecanicamente coletados e processados segundo a técnica de
Urist, Mikulski e Boyd (1975), seguindo o seguinte protocolo:
1) os fêmures e os incisivos foram limpos e armazenados sob refrigeração (18oC) por um período máximo de 10 dias;
2) desmineralizados em solução de ácido clorídrico a 0,6M com controle
radiográfico a cada 8 horas (ver Figuras 2) e da detecção química de cálcio na
solução. Neste caso, em 5 mL da solução mineralizadora foi acrescentado e
misturado 1mL de amônia concentrada. Logo após, foi adicionado 0,1mL de
solução de oxalato de amônia, misturado e deixado descansar por 10 min. Em
seguida foi verificado se ocorreu à formação de um precipitado (indicativo de
presença de cálcio). Se o precipitado não se formou, foi acrescentado mais
0.1mL de oxalato de amônia a cada 10 min até o máximo de 0.6mL. A ausência
de precipitado foi o indicativo de que a amostra estava desmineralizada;
3) lavados exaustivamente com água destilada com controle de pH até sua
neutralização;
4) fragmentados com auxílio de uma navalha em pequenas partículas de 12mm³ (Fig. 3);
5) e armazenados em álcool etílico a 70% por um período máximo de 3 dias.

4 Material e Métodos

87

Figura 2 - Imagens radiográficas do fêmur (seta vermelha) e da dentina (seta azul)
após 16 horas (a e c) e 24 horas (b e d) em solução desmineralizadora e
os repectivos controle em solução fisiológica.

Figura 3 - Imagens das diáfises do fêmur em forma de bloco (a e b) e em partículas (c
e d).
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4.3 ENXERTO ECTÓPICO E ORTOTÓPICO DA MATRIZ ÓSSEA (MO) E
DENTINÁRIA (MD) DESMINERALIZADA

As cirurgias foram realizadas com animais sob anestesia geral
intramuscular, com a associação de 100mg/Kg de peso de cloridrato de
quetamina (Dopalen® Sespo Industria e Comércio Ltda – Divisão Vetbrands
Saúde Animal, Jacareí – São Paulo, Brasil) e 200mg/kg de peso de cloridrato
de xilazina (Anasedan® Sespo Industria e Comércio Ltda – Divisão Vetbrands
Saúde Animal, Paulínea – São Paulo, Brasil)), respectivamente, sedativo e
relaxante muscular de uso animal (Fig. 4).

Figura 4 - Anestesia dos animais: a) medicamentos utilizados na anestesia geral; b)
aplicação dos medicamentos.

4.3.1 Enxerto ectópico da matriz óssea (MO) e dentinária (MD)

Após a tricotomia da coxa do animal e a assepsia vigorosa com iodofor
alcoólico foi realizada uma incisão no tegumento (Fig. 5a) e, em seguida, a
divulsão do epimísio que separa dois feixes musculares formando uma loja
(Fig. 5b). Em seguida, foi enxertado um volume de 120 mm3 de matriz
alogênica homogeinizada com sangue do próprio animal obtido por punção
cardíaca (Fig. 5c), sendo que, na loja do membro esquerdo foi enxertado a MD
e no membro direito a MO (Fig. 5d). Logo após, os retalhos foram recolocados
em sua posição original e suturados (Figs. 5e-h), inicialmente as facias
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musculares com linha reabsorvível de polyvicryl no 5-0 (Ethicon - Johnson &
Johnson) e, em seguida, o tegumento com linha de seda preta no 4-0
(Ethicon - Johnson & Johnson).
Os animais foram mantidos durante todo período pós-operatório em
gaiolas individuais. A retirada dos pontos não foi necessária, visto que, entre 3
a 5 dias os próprios animais os retiravam.

Figura 5a-d - Procedimentos cirúrgicos para enxertia ectópica da matriz alogênica: a)
incisão realizada; b) divulsão do epimísio; c) punção cardíaca; d)
enxertia da matriz óssea alogênica desmineralizada homogeinizada
com sangue do próprio animal.
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Figura 5e-h - Procedimentos cirúrgicos para enxertia ectópica da matriz alogênica: e)
fios de sutura utilizados; f) sutura das fascias musculares; g) sutura
externa; h) área cirúrgica após a intervenção.

4.3.2 Enxerto ortotópico da matriz óssea (MO) e dentinária (MD)

Após a tricotomia da região fronto-parietal da cabeça do animal e a
assepsia vigorosa com iodofor alcoólico foi realizada uma incisão em formato
de meia-lua no tegumento do crânio. Em seguida, com o descolador de Molt foi
exposta amplamente a cortical óssea da região (Fig. 6a). Com uma trefina
cirúrgica de 8 mm de diâmetro (Dentoflex Comércio e Indústria de Materiais
Odontológicos Ltda, São Paulo, SP, Brasil), e irrigação abundante e contínua
com solução fisiológica, foi realizada uma perfuração nos ossos parietais
transpassando toda espessura da díploe e expondo a dura-máter no fundo da
lesão (Fig. 6b-e).
Para a padronização do volume de matriz alogênica (120 mm3) a ser
enxertado em cada defeito, foi utilizado uma seringa descartável de para
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insulina 1mL ou de 1,0 cm3 (1000 mm3) graduada em 50 unidades (BD
Plastipak, Curitiba, PR, Brasil), sendo que, cada unidade representava 0,02
cm3 ou (20 mm3) (Fig. 6f-g).
Em seguida, a matriz alogênica desmineralizada foi colocada em um
pote dappen de vidro e homogeinizada com sangue (Fig. 6h) do próprio animal
obtido por punção cardíaca, mantendo o volume de 120mm3 (Fig. 6i). Do total
de 168 defeitos realizados, 84 foram preenchidas com MO e 84 com MD. Em
seguida, os retalhos de tegumento foram recolocados em sua posição original
(Fig. 6k) e suturados (Fig. 6l) com linha de seda preta para odontologia n°4.0
(Ethicon-Johnson & Johnson Company, São José dos Campos, SP, Brasil).
Depois dos procedimentos cirúrgicos, os animais foram mantidos em
gaiolas individuais com água e alimento ad libitum e a sutura retirada aos 7
dias pós-cirúrgico.
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Figura 6a-f - Procedimentos cirúrgicos para enxertia ortotópica da matriz alogênica em
defeito ósseo na calvária: a) incisão e levantamento do periósteo; b)
início da realização do defeito; c) delineamento do defeito; d) remoção
do bloco; e) exposição da dura-máter; f) seringa de insulina de 1mL com
0,12mL de matriz alogênica desmineralizada.
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Figura 6g-l - Procedimentos cirúrgicos para enxertia ortotópica da matriz alogênica em
defeito ósseo na calvária: g) recorte da extremidade da seringa com o
adaptador da agulha; h) matriz alogênica desmineralizada
homogeinizada com o coágulo sanguíneo; i) volume de material +
coágulo enxertado; j) preenchimento do defeito com a matriz óssea
desmineralizada + coágulo sanguíneo do próprio animal; k)
recolocamento do retalho em sua possição original; e l) sutura realizada.
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4.4 MORTE DOS ANIMAIS E COLETA DO MATERIAL

A morte dos animais foi realizada com administração de dose excessiva
de anestésico ao término do período experimental. A seguir, as peças foram
cuidadosamente coletadas e subdivididas conforme o tipo de análise a ser
realizada:

• Análise histológica dos cortes ao microscópio óptico: para cada
período experimental 6 animais que receberam enxerto ectópico das
matrizes MD e MO e 12 animais que receberam enxerto ortotópico de MD (6
animais) e MO (6 animais) as peças foram colocadas em formol a 10% em
tampão fosfato, onde permaneceram por uma semana;

• Análise protéica por western blotting: para cada período experimental 6
animais que receberam enxerto ectópico de MD e MO e 12 animais que
receberam enxerto ortotópico de MD (6 animais) e MO (6 animais) metade
das peças foram trituradas com auxilio de um alveolotomo, colocadas em
tubos para microcentrifugas (Eppendorf Protein LoBind microcentrifuge
tubes - Eppendorf AG, Hamburg, Germany ) de 2mL e congeladas a –80o C.

• Análise dos cortes finos (0,5µ) incluídos em resina spurr: metade das
peças coletadas do item anterior foram trituradas com auxilio de um
alveolotomo, colocadas em tubos para microcentrifugas de 2mL e fixadas
em solução de glutaraldeído (aldeído glutárico à 2,5% em tampão cacodilato
de sódio à 0,8M, pH 7,3).
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4.5 ANÁLISE RADIOGRÁFICA

4.5.1 Obtenção das imagens radiográficas

As

imagens

radiográficas

foram

obtidas

no

Departamento

de

Estomatologia, Disciplina de Radiologia, da Faculdade de Odontologia de
Bauru – Universidade de São Paulo, filme oclusal para radiografia dental Kodak
Insight IO-41 (Eastman Kodak Company – EUA) e o aparelho de raios-X,
modelo X-707 (Yoshida Dental MFC Co., Tókio, Japão) regulado em 70 KVp e
7mA, sendo a distância foco-filme de 40cm e o tempo de exposição de 0,17s. A
revelação foi realizada em conjunto e com critérios rigorosos de tempo e
temperatura.

4.5.2 Avaliação radiográfica do enxerto ectópico de matriz óssea (MO) e
dentinária (MD

Os

animais

utilizados

para

avaliação

histomorfométrica

e

imunoistoquímica nos quais foram implantadas as matrizes entre as fascia
musculares da coxa, os membros inferiores foram radiografados imediatamente
após a morte dos animais e a análise radiográfica foi realizada quanto à
presença ou ausência de imagem radiodensa na região do enxerto (Fig. 7).
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Figura 7 - Avaliação radiográfica quanto à presença de área radiolúcida (a) ou não (b)
na região ectópica do enxerto de matriz alogênica (seta vermelha).

4.5.3 Avaliação radiográfica do enxerto ortotópico de matriz óssea (MO) e
dentinária (MD)

Nos animais onde a enxertia foi realizada nos ossos parietais, após a
coleta dos crânios e a sua fixação por 7 dias em formalina a 10%, eles foram
radiografados e as suas imagens avaliadas.

4.5.3.1 Determinação densitométrica da área do defeito

A avaliação densitométrica foi realizada utilizando o sistema de análise
de imagem digitalizada, composto por um software Kontron KS300 (Carl
Zeiss Vision GMBM, Eching, Germany) instalado em um computador IBM e no
programa Adobe PhotoShop CS 8.0® (Adobe Systems Incorporated, San
Diego – USA) (ver os programas nas Figuras 8a-b). As informações estatísticas
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sobre os valores de intensidade dos pixels foram exibidas pela paleta
Histograma na visualização expandida no programa Adobe PhotoShop, ou
determinadas no item Measure - Set Feature no KS300 e quantificadas no
modo interactive (Fig 8a-b). As informações estatísticas de interesse incluiram:
Média (MEAND): representa o valor médio de intensidade; Desvio Padrão
(STDD): representa o nível de variação dos valores de intensidade; Mediana:
mostra o valor médio no intervalo de valores de intensidade; e Pixels
(AREAF): representa o número total de pixels (aproximadamente 150.000
pixels) utilizados para calcular o histograma (Fig 8a-b).
Para tanto, inicialmente as imagens foram capturadas a partir do
scanner Hewlett Packard ScanJet 4CT utilizando o programa Desk Scan II,
com 600dppi de resolução, área de 4 x 2,8cm, 213 de brilho e 227 de contraste
no sistema para filme fotográfico ou slides em branco e preto. Em seguida, as
imagens foram transferidas para o programa KS300 ou Adobe Photoshop onde
foram avaliadas a variações densitométricas dos tons ou unidades de cinza
(gray), que variam de 0 a 255, ou seja, do transparente ao opaco. Veja a
avaliação do padrão radiográfico nas figuras 9a-f, indicando que o controle do
tipo de filme, do tempo de exposição, e do processo de revelação permitiu a
obtenção de imagens de excelente qualidade.
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Figura 8a-b - Avaliação da densitometria óssea na área do defeito: a) utilização do
sistema de análise de imagem KS300 e b) programa Adobe Photoshop
6.0, que permite uma perfeita delimitação da área e fornece um gráfico
com as variações de intensidade. Os resultados obtidos em ambos os
programas são similares, comparar valores da média e do desvio
padrão em ambos programas.
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Figura 9a-b - Avaliação do padrão radiográfico. Observar que os valores obtidos e os
gráficos da área referente à película do filme exposto no grupo de 0 hora
(a) e de 42 dias (b) são similares.
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Figura 9c-d - Avaliação do padrão radiográfico. Observar que os valores médios
obtidos e os gráficos da área óssea em referência no grupo de 0 hora
(c) e de 42 dias (d) são similares.
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Figura 9e-f - Avaliação do padrão radiográfico. Determinação final da densidade
óssea na área do defeito no grupo de 0 hora (e) e a de 42 dias (f).
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PROCEDIMENTOS

LABORATORIAIS

E

METODOLOGIA

PARA

MICROSCOPIA ÓPTICA
Procedida a análise radiográfica, as peças a serem analisadas pela
microscopia óptica foram desmineralizadas em solução de EDTA, contendo
4,13% de Tritriplex III (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) e 0,44% de
Hidróxido de sódio (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) à temperatura de 2 a 8o
C, por um período de 30 a 40 dias com trocas semanais da solução
desmineralizadora. Após a desmineralização as peças sofreram processamento
histológico com desidratação em soluções crescentes de etanol (Merck KGaA,
Darmstadt, Alemanha ), diafanização em xilol (Merck KGaA, Darmstadt,
Alemanha KGaA, Darmstadt, Alemanha) e. inclusão em Histosec (Merck KGaA,
Darmstadt, Alemanha) fundida na estufa. Cortes semi-seriados de 6 e 4µm de
espessura, no sentido látero- lateral foram obtidos e colocados sobre lâminas
convencionais e lâminas silanizadas (Dako Cytomation North America Inc,
Carpinteria, CA, EUA), os quais foram, respectivamente, corados pela técnica
da

hematoxilina-

eosina

e

Tricrômico

de

Masson

(Luna,

1968)

e

imunomarcados contra antígenos específicos.

4.6.1 Analise histológica dos cortes teciduais corados pela HE

Os cortes histológicos obtidos dos enxertos ectópicos e ortotópicos de
matrizes alogênicas foram analisados em um microscópio Axioscop 2 (Carl
Zeiss). Na análise microscópica procuramos observar os seguintes eventos: a)
presença de infiltrado inflamatório; b) presença de tecido de granulação; c)
presença e organização do tecido conjuntivo; d) reabsorção da matriz
alogenica desmineralizada; e) formação e organização do tecido cartilaginoso,
ósseo e medular; e f) remodelação e reabsorção óssea.
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4.6.2 Avaliações morfométricas nos cortes histológicos corados pela HE

4.6.2.1 Determinação da espessura vertical (T) e do volume total do enxerto
(Vt) da região do enxerto ósseo
Tanto a espessura quanto o volume total dos enxertos somente foram
possíveis de calcular nos enxertos ortotópico devido à restrição da área
enxertada que, foi delimitada pelas suas bordas ósseas dando-lhe um formato
cilíndrico. Estes dados são muito importantes, pois, permitiram verificar se
durante o período analisado ocorre redução do volume enxertado e se existe,
em qual tipo é mais proeminente.
A espessura vertical (T) dos defeitos ósseos preenchidos com MD e MO
e dos enxertos foram determinadas no sistema de análise KS300 (Kontron
Elektronik GmbH, Eching, Munique, Alemanha), usando uma objetiva de 4X.
Para tanto, imagens de 15 cortes frontais semi-seriados da região do enxerto
foram obtidos de cada animal. A espessura de cada corte foi medida a 0,5 mm
de intervalo (Fig. 10b) e a média da espessura vertical (T) foi calculada para
cada defeito.
A partir da medida do diâmetro (d) inicial do defeito obtido com um
micrometro digital (Fig. 10a) durante os procedimentos cirúrgicos e da
espessura vertical (T) da região enxertada com MD e MO (Fig. 10b), o volume
total (Vt) foi calculada usando a fórmula para o volume do cilindro : Vt = Aenxerto
x Tenxerto; onde: Aenxerto = π . (d/2)2 (Fig. 10c).
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Figura 10 - Determinação da espessura vertical e do volume total da area enxertada:
a) Plug ósseo removido (P) e os diâmetros (d) obtidos com um
micrômetro digital; b) corte histológico do defeito ósseo preenchido com
matriz alogênica desmineralizada mostrando as medidas de espessura
(T) obtidas em intervalos de 0,5mm (I); c) determinação do volume total
(Vt).

4.6.2.2 Determinação da densidade de volume (Vvi) de cada estrutura na
região do enxerto
A densidade de volume (Vvi) ou a fração do volume do enxerto ocupado
pela matriz alogênica desmineralizada (Fig. 11b), coagulo sanguíneo, tecido
conjuntivo (Fig. 11c), tecido cartilaginoso, tecido ósseo (Fig. 11a), medula
óssea e vasos sanguíneos (Fig. 11d), foi baseado na relação fundamental de
estereologia, denominada de princípio de Delesse, no qual a fração de volume
(Vv) de um dado componente no material é, em média, igual a fração de área
(AA) de trans-secções do componente nos cortes do material, portanto Vv = AA
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(Weibel, 1969). De cada amostra foram obtidos 15 cortes semi-seriados. Em 5
cortes escolhidos aleatoriamente, 100 imagens (20 campos histológicos por
corte) selecionados por amostragem sistemática foram capturadas utilizando
um sistema de analise digital composta pelo Microscopio Axioscope 2 (Carl
Zeiss GMbH, Eching, Germany), câmera Sony CCD-IRIS-RGB (Sony
Corporation, Tókio, Japão) e o Kontron software KS-300 (Kontron Elektronik
GmbH, Eching, Munique, Alemanha) conectado a um computador IBM, usando
as objetivas de imersão de 100x. Nestas imagens, a área preenchida por cada
tipo de estrutura (Ai) e o total de área analisada (A) foi determinada. A
densidade de volume de cada tipo de estrutura (Vvi) foi calculada pelo software
(Fig. 11) de acordo com a relação Vvi = AAi = Ai/A (Weibel, 1969).

Figura 11a - Determinação da densidade de volume do tecido ósseo (TO) e no
programa KS300.
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Figura 11b-c - Determinação da densidade de volume da matriz óssea (MO) e do
tecido conjuntivo (TC) no programa KS300.
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Figura 11d - Determinação da densidade de volume dos dos vasos sanguíneos (V) no
tecido conjuntivo utilizando o programa KS300.

4.6.2.3 Determinação do número de osteoblastos, osteócitos e osteoclastos por
mm2 (Ni) e a densidade de volume dos osteoclastos

4.6.2.3a Critérios morfológicos

Os critérios morfológicos adotados para identificação dos tipos celulares
avaliados estão representados na Figura 12:
Osteoblastos: Células dispostas na superfície óssea, lado a lado, num arranjo
que lembra o epitélio simples (Fig. 12a). Em intensa atividade sintética
mostram-se cubóides e com citoplasma muito basófilo (Fig. 12b-d) e em estado
pouco ativo são achatados e apresentam fraca basofilia citoplasmática (Fig.
12e).
Osteócitos: Células presentes nas lacunas da matriz óssea (Fig. 12c-d).
Osteoclastos: Células multinucleadas responsável pela reabsorção da matriz
óssea mineralizada e desmineralizada com mais de 2 núcleos(Fig. 12f-i).
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Figura 12a-e - Tipos celulares segundo os critérios morfológicos adotados nos cortes
teciduais corados pela HE: a) observar na neoformação óssea ao
redor do tecido cartilaginoso (asterisco) os osteoblastos (seta preta) e
osteócitos (seta vermelha); b-e) mostra as várias localizações e
formatos encontrados dos osteoblastos (seta-preta) e dos osteócitos
(seta vermelha). HE.
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Figura 12e-i - Tipos celulares segundo os critérios morfológicos adotados nos cortes
teciduais corados pela HE: f-h observar os osteoclastos (seta azul) em
áreas de reabsorção da matriz cartilaginosa (asterisco) e óssea(TO)
neoformada; e i) notar os osteoclastos na superfície da matriz
alogênica desmineralizada (M).

4.6.2.3b Determinação do número de osteoblastos e osteócitos/mm2 (Ni)

O número de osteoblastos e osteócitos/mm2 do enxerto (Ni) foi
determinada no sistema de análise KS300 (Kontron Elektronik GmbH, Eching,
Munique, Alemanha), utilizando as 100 imagens/animal obtidas no item
4.6.2.capturadas. Em cada campo foi contado o número de cada tipo celular (n)
conforme o ilustrado na fig 13. O número de cada tipo celular por mm2 do
enxerto (Ni) foi calculada pela f’ormula Ni = n/A, sendo que: A = área total
examinada (cada campo = 0,019858 mm2, total = 1,19148 mm2).
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Figure 13a - Determinação do número de osteoblastos (n) em cada campo no
programa KS300 em cortes teciduais corados pela HE.

Figure 13b - Determinação do número de osteócitos (n) em cada campo no programa
KS300 em cortes teciduais corados pela HE.
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4.6.2.3c Determinação da densidade de volume (Vvi) e do número de
osteoclastos/mm2 (Ni)

Os osteoclatos por serem multinucleadas e variarem muito de tamanho
foram avaliadas quanto à densidade de volume (Fig. 14a), ou seja, o percentual
da região do enxerto ocupado pelos osteoclastos e o número de célula/mm2,
utilizando o programa de analise de imagem KS300 nas mesmas imagens
obtidas no item 4.6.2.1. (Fig. 14)
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Figure 14a-b - Determinação da densidade de volume (FLDAREAP) e do número de
células/mm2 (FDLCOUNT) de osteoclastos pelo KS300. Observar a
diferença de tamanho dos osteoclastos da imagem a e b. HE.
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4.6.3 Análise dos cortes histológicos submetidos à imunomarcação via
indireta pelo método SABC peroxidase
Para a detecção e localização das proteínas VEGF, RANKL, OPG e
BMP-7, cortes histológicos de 4µm de espessura foram obtidos, colocados
sobre laminas de vidro silanizadas (Dakocytomation Carpinteria, CA, US) e
submetidas à imunomarcação via indireta pelo método SABC peroxidase (Fig.
15).
A via indireta se refere ao fato do anticorpo primário reagir com o
antígeno e com o secundário marcado. Esta via é mais sensível que a direta
pois, vários anticorpos secundários podem reagir com diferentes sítios
antigênicos do anticorpo primário. Como conseqüência, uma maior quantidade
de enzimas irá se fixar ao sítio antigênico amplificando o sinal.
Método SABC utiliza da alta afinidade da estreptavidina (proteína
tetramérica purificada da bactéria Streptomyces avidinii) pela biotina (vitamina
H ou B7), onde a constante de dissociação é da ordem de 10-15 mol/L, uma das
maiores interações não-covalentes conhecida. Assim sendo, o anticorpo
secundário empregado é marcado com a biotina e subsequentemente,
emprega-se a estreptavidina associada à peroxidase
As peroxidases são um grupo de enzimas oxirredutases que oxidam
substratos orgânicos, tendo o peróxido de hidrogênio como molécula
aceitadora de elétrons. A reação é denominada de peroxidação, sendo descrita
pela equação: ROOR' + electron donor (2 e-) + 2H+ → ROH + R'OH
A estreptavidina é uma enzima isolada da raiz de uma espécie de
rabanete, conhecida como raiz-forte ou horseradish perosidase (HRP). O sítio
ativo desta enzima é formado por um grupo heme contendo metal (hematina)..
A hematina do HRP forma um complexo com o peróxido de hidrogênio
(substrato) decompondo-o em água e oxigênio atomico. O eletron doador
continua a catalise do H2O2, enquanto que a sua ausência para a reação.
Existem doadores de elétrons (3,3’-Diaminobenzidina – DAB) que quando
oxidados produzem produtos coloridos conhecidos como cromógenos,
podendo ser visualisados ao microscópio óptico.
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Figura 15 - Esquema das etapas da imunomarcação via indireta pelo método SABC –
HRP: 1) ligação do anticorpo primário com a proteína-alvo; 2) ligação do
anticorpo secundário biotinilado com o anticorpo primário; 3) Ligação do
complexo estreptavidina+HRP com a biotina; 4) HRP + peróxido de
hidrogênio leva a precipitação do DAB.

4.6.3.1 Procedimentos laboratoriais para imunomarcação

O protocolo básico utilizado para as imunomarcações foi:
1) Diafanização (Fig. 16a) dos cortes teciduais em 3 banhos de 5 min. em xilol
(Merck KGaA, Frankfurter, Darmstadt - Germany) cada e re-hidratação (Fig.
16a) em concentrações decrescentes de etanol (Merck KGaA, Frankfurter,
Darmstadt - Germany) com banhos de 5 min em etanol 100%, 95%, 70% e
subseqüentemente em água destilada pura.
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2) Inativação da peroxidase endógena em solução de peróxido de hidrogênio a
3% ou Peroxidase Blocking Reagent® (cod. S2001 Dakocytomation
Carpinteria, CA, US ) (Fig. 16b) por 20 min. a temperatura ambiente em
câmara umidificadora (Fig. 16c). Em seguida, escorrer a solução, lavar os
cortes teciduais em PBS (Fig.16d), colocar no rack e incubar em 2 banhos
de PBS em cubas de vidro.
3) Exposição dos antígenos com aquecimento dos cortes teciduais em solução
tamponada de citrato de sódio a 10mM em pH 6.0 por 20 min a 95oC ou por
digestão enzimática em tripsina (cod. S2012 Dakocytomation Carpinteria,
CA, USA) (Fig. 16e) diluída em 3,8 mL de cloreto de cálcio a 0,1% por 15
min a temperatura ambiente. Em seguida, lavagem dos cortes teciduais em
3 banhos de PBS em cubas de vidro (Fig. 16f).
4) Secagem da lâmina ao redor dos cortes histológicos com papel de filtro e
circundar com demarcador Dako pen® (cod. S2002 - Dakocytomation
Carpinteria, CA, US ) (Fig. 16g).
5) Bloqueio das proteínas sorológicas que podem se ligar inespecificamente
com o anticorpo com Protein Block Serum-free® (cod. X0909 Dakocytomation Carpinteria, CA, USA) composto por 0,25% de caseína em
PBS (Fig. 16h) ou solução de leite desnatado Molico® (Nestlé Brasil Ltda,
Araçatuba, São Paulo – Brasil) a 4% em PBS por 30 min em cubas de vidro.
6) Incubação com o anticorpo primário (Santa Cruz Biotechnology Inc, CA,
USA) (Fig. 16i) contra VEGF (camundongo anti-humano VEGF (C1): sc
7269); RANKL (cabra anti-camundongo RANKL (N-19): sc7628); OPG
(cabra anti-humano OPG (N-20): sc 8468); BMP-7 (cabra anti-humano
BMP-7 (L-19): sc-9305); diluído em 1:150 em diluente de anticorpo (cod.
S3022 Dakocytomation Carpinteria, CA, US ) (Fig. 16j) por 2 horas em
câmara umidificadora (Fig. 16k). Para controle negativo, os cortes foram
incubados com soro normal de coelho (1:1000). Em seguida, o excesso de
anticorpo primário foi retirado e os cortes teciduais submetidos a 3 banhos
de PBS em cuba de vidro.
7) Incubação com anticorpo secundário biotinilado Link 3 do kit LSAB2
System-HRP® (cod. X0909 - DakoCytomation Carpinteria, CA, USA) para
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os anticorpos primários de camundongo 15 min. (Fig. 16l-m) e
imunoglobulinas

biotiniladas

de

coelho

anti-cabra

(cod.

E0466

-

Dakocytomation Carpinteria, CA, USA) diluído 1:500 para os anticorpos
primários de cabra por 1 hora e câmara umidificadora (Fig 16o-p). Em
seguida, o excesso de anticorpo primário foi retirado (Fig. 16q) e os cortes
teciduais submetidos a 3 banhos de PBS em cuba de vidro.
8) Detecção do complexo anticorpo primário-secundário pela incubação dos
cortes com conjugado streptavidina-HRP StrptABComplex/HRP® (kit
LSAB2 - cod. X0909 ou cod. K0675 - DakoCytomation Carpinteria, CA,
USA) (Fig. 16n e 16r) por 20 min. Em seguida, o excesso do reagente foi
retirado e os cortes teciduais submetidos a 3 banhos de PBS em cuba de
vidro.
9) Visualização da reação antígeno-anticorpo usando diaminobenzidina 3-3'
(cod. K3468 - Dakocytomation Carpinteria, CA, USA) por 2 min. (Fig. 16s-t).
10) Contra-coloração pela hematoxilina por 3 min (Fig. 16u), seguida pela
lavagem por 10 min. em água destilada, desidratação em concentrações
crescentes de etanol, diafanização em xilol e adesão da lamínula nos cortes
com a resina Enterlan® (Merck KGaA, Frankfurter, Darmstadt – Germany).

4.6.3.2 Analise histológica dos cortes teciduais

Os cortes teciduais submetidos à imunomarcação pelo método SABC
peroxidase foram avaliados quanto a presença ou a ausência e a localização
das imunomarcações e os tipos celulares que a expressavam.
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Figura 16a-g - Detalhe das etapas da marcação imunohistoquímica: a) bateria de
desparafinização e hidratação dos cortes; b) peróxido de hidrogênio a
3% utilizado para inibir a peroxidase endógena; c) alíquota da tripsina;
d) câmara úmida utilizada para a incubação dos cortes longos
períodos; e) lavagem com PBS sobre o corte para a retirada do
excesso de solução; f) incubação dos cortes teciduais em PBS na
cuba de vidro; g) contorno dos cortes teciduais com Dako pen® para
manutenção do líquido sobre os cortes.
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Figura 16h-n - Detalhes das etapas da marcação imunohistoquímica: h) bloqueador
das proteínas livres do soro; i) anticorpos primários utilizados j)
diluente de anticorpo; k) incubação do anticorpo primário por 1 hora
em câmara úmida; l) Dako LSAB2 Kit, anticorpo secundário
biotinilado (3) estreptavidina conjugada com peroxidase (4); m)
incubação no anticorpo secundário biotinilado; n) incubação na
solução de estreptavidina-peroxidase.
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Figura 16o-u - Detalhe das etapas da marcação imunohistoquímica: o) anticorpo
secundário biotinilado coelho anti-cabra; p) incubação dos cortes
teciduais no anticorpo secundário por 40 min; q) lavagem excessiva
em PBS; r) estreptavidina conjugada com HRP; s) Kit do cromógeno
DAB; t) incubação no substrato cromogênico; e u) contra-coloração
com hematoxilina de Harris.
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4.6.3.3 Determinação do número de células imunomarcadas por mm2 do
enxerto
A avaliação do número de células imunomarcadas por mm2 do enxerto
(Nm) foi determinada no sistema de análise KS300 (Kontron Elektronik GmbH,
Eching, Munique, Alemanha), usando uma objetiva de 100X. Para tanto, foram
obtidos de cada amostra/proteína imunomarcada, 60 imagens (20 campos
histológicos por corte tecidual) selecionados por amostragem sistemática e
contados o número de células marcadas (n) (Fig. 17). O número de células
marcadas por mm2 do enxerto (Nm) foi calculada pela fórmula Nm = n/A, sendo
que: A = área total examinada (cada campo = 0,019858 mm2, total = 1,19148
mm2).

Figura 17 - Determinação do número de células marcadas/área (Nm) no KS300 em
cortes teciduais imunomarcados pelo Método SABC peroxidase.
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4.7 OBTENÇÃO E ANÁLISE DOS CORTES TECIDUAIS SEMI-FINOS

(0,5mm) INCLUÍDOS EM RESINA SPURR

Para obtermos imagens mais preservadas das estruturas celulares, além
de futuramente podermos analisar os eventos celulares ao microscópio
eletrônico de transmissão fixamos parte do material em solução de
glutaraldeído à 2,5% tampão cacodilado de sódio por 24 horas em geladeira e,
posteriormente, fizemos a impregnação com solução de tetróxido de ósmium1
por 1 hora na capela de exaustão. Em seguida, o material foi submentido ao
processo histológico para inclusão na resina Spurr com: 1) desidratação em
concentrações crescente de álcool etílico (banhos de 30 min); 2) substituição
por acentona pura (2 banhos de 1 hora min); 3) inicio da impregnação da resina
utilizando a proporção 1:1 de resina + álcool etílico sob agitação overnight, 4) 1
hora de infiltração da resina pura em teperatura ambiente; e 5) inclusão na
resina Spurr em estufa a 60º C por 2 dias. Após a inclusão na resina foram
obtidos os cortes teciduais utilizando um ultramicrótomo (Du Pont-Sorvall,
modelo Porter-Blum MT2-B) na espessura de 0,5mm que foram corados com
uma solução 1:1 de azul de metileno à 1% e azul II à 1% em solução de bórax
a 1%, em estufa à 60º C por 30 min.
Os cortes teciduais foram analisados em um microscópio Axioscope 2
(Carl Zeiss) quanto aos tipos celulares envolvidos no processo de formação do
tecido cartilaginoso/ósseo e na degradação da matriz óssea e do tecido ósseo
neoformado

1

1g de ácido ósmico (ampola)
50mL de tampão cacodilato de sódio pH 7,3 a 0,1M
50mL de água destilada
9,6g de sacarose (acertar molaridade)
Lavar bem a ampola para retirar os resíduos, quebrar em 50 mL de água destilada, acrescentar 50 mL de
tampão e 9,6g de sacarose e agitar cuidadosamente. Guardar a solução em frasco âmbar no freezer.
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4.8 ANÁLISE PROTÉICA POR WESTERN BLOTTING

Para a analise quantitativa das proteínas VEGF, RANKL, OPG e BMP-7
por western blotting foram utilizadas amostras coletadas de 4 animais por
grupo e período, congeladas a -80ºC.

4.8.1 Extração e dosagem das proteínas para Western blotting
A extração das proteínas totais das amostras congelada a -80oC foram
obtidas como se segue:
1) Para cada amostra foi identificado 1 tubo plástico para usar no politron e 2
tubos para microcentrifuga (Eppendorf Protein LoBind microcentrifuge tubes
- Eppendorf AG, Hamburg, Germany ) de 1,5 mL.
2) No tubo plástico foi colocado 700µL de solução de lise (Cell lysis buffer 10X
– cod. 9803, Cell signaling Technology Inc., Danvers, MA – USA) diluído em
água Milli-Q e aproximadamente 3mm3 da amostra, recortado em pequenos
fragmentos com auxílio de uma navalha.
3) Cada amostra foi colocado no politron por 10 segundos no gelo para
extração mecânica. Em seguida, o politron foi lavado com água destilada e
seco com papel de filtro a cada amostra.
4) Rapidamente as amostras foram transferidas o primeiro tubo de
microcentrifuga e levado ao sonificador por 10 segundo no gelo.
5) Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 4oC em 13.000g por 15 min.
Todo o sobrenadante foi coletado e passado para o 2º tubo de
microcentrífuga etiquetado e as amostras rapidamente congeladas a -80oC.
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4.8.2 Quantificação da proteína total

Para a quantificação da proteína total foi realizado os seguintes
procedimentos:
1) Primeiramente, foi etiquetado um tubo de ensaio para cada concentração da
curva padrão (Branco, 80µg, 160µg, 320µg e 640µg) e duplicatas para cada
amostra.
2) As amostras foram descongeladas em temperatura ambiente.
3) Em seguida, o reagente de Bradford (Bio-Rad Protein Assay, cod. 500-0006,
Bio-Rad Laboratories, California - USA) que está 5X concentrado foi diluído
(1:4), ou seja, para 62 mL da solução de uso (suficiente para 40 amostras
em duplicatas) foi colocado 12,4mL do reagente de Bradford concentrado +
49,6mL de água deionizada (Fig 18a).
4) Em seguida, com uma pipeta seriada (Distriman® Repetitive, cod. F164001,
Gilson Inc, Middleton, WI - USA) foi pipetado em cada tubo de ensaio 500µL
da solução de uso do reagente de Bradford + 20µL da amostra (Fig. 18b) ou
da solução de albumina para a curva padrão previamente preparada (ver
item 5).

Figura 18a-b - Procedimentos para quantificação da proteína total: a) Diluição da
solução de Bradford; b) solução de Bradford +alíquota da amostra.

124

4 Material e Métodos

5) Para a curva padrão (Fig. 18c) foi preparado uma solução concentrada de
albumina (Albumin Bio-Rad Protein Assay – Standard cod. 500-0007, BioRad Laboratories, California - USA) com 1,52 mg/mL de água deionizada.
Em seguida, foi diluído 42µL da solução concentrada de albumina em 58µL
de água deionizada, obtendo-se 100µL de uma solução contendo 640µg ou
0,64g de albumina.
Na curva padrão foram utilizadas concentrações conhecidas de albumina de
80, 160, 320 e 640 µg (ver diluição na Fig. 18c), sendo que, para o branco
foi apenas a solução de Bradford para uso.

Figura 18c - Procedimentos para quantificação da proteína total: diluição da albumina
+solução de Bradford para uso em concentrações conhecidas.

6) Os tubos de ensaios foram agitados e após 10 minutos foram feitos a leitura
no espectrofotômetro (Spectronic 20 Genesys, Termo Fisher Scientific Inc,
Waltham, MA - USA) em 550 nM a 0,005 A.
7) Em seguida, os valores obtidos para a absorbância foram submetidos a
equação linear e polinomial (Fig. 18d-e).
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Na linear temos: y = 0,0618x + 0,0269 onde: y = absorbância e x =
concentração de proteínas (µg/µL).
Na polinomial temos y = 39,536x2 + 520,51x + 24,32, onde y =
concentração de proteínas (µg/µL) e x = absorbância
A curva padrão foi a que obteve o melhor ajuste r2 (coeficiente de
determinação) mais próximo de 1.

Figura 18d - Gráficos obtidos para a equação linear durante a primeira quantificação
protéica.
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Figura 18e - Gráficos obtidos para a equação polinomial durante a primeira quantificação
protéica.

8) Com os dados foi construída a tabela abaixo:
Amostra

Abs1

Abs2

Média

Proteína

100 µg de

30%

Total de

Abs

µg/µ
µL

proteína

Laemmli

solução

(µ
µL)

(µ
µL)

(µ
µL)

Onde:
Proteína µg/µ
µL = Concentração de proteínas da amostra em µg/µ
µL obtido pela
equação linear ou polinomial.
100µ
µg (µ
µL) = quantidade da amostra que devemos utilizar para estarmos
colocando em cada pocinho 100 µg de proteína total.
30% Solução Laemmli (µ
µL) = 30 % da solução de corrida Laemmli em relação
ao volume colocado da proteína total (100 µg).
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4.8.3 Corrida das proteínas no gel de poliacrilamida e transferência das
proteínas para a membrana de nitrocelulose

Para a corrida das proteínas no gel de poliacrilamida foi realizado os
seguintes procedimentos:
1) Os géis de poliacrilamida foram preparados conforme o tamanho da
proteína (Fig. 18f e Tabela 1), podendo aproveitar a mesma corrida para
analisar 2 ou mais proteínas. Embora fosse possível utilizar o gel de
10% para o RANKL, optamos pelo de 25% pois, pretendíamos
aproveitar a mesma corrida para avaliar a BMP-2. Assim foram
preparadas 4 géis.

Gel 10%
BMP-7 = 55 kDa

Gel 10%
OPG = 60 kDa

Gel 10%
VEGF = 21-42kDa

Gel 15%
RANKL = 40 kDa
BMP-2 = 18 kDa

Figura 18f - Tabela da migração da proteína conforme o peso molecular nos géis de
Tris-HCL (Tris = Hidroximethylaminomethano, Bio-Rad Laboratories,
California - USA) com tampão de corrida Tris/glicina/SDS. Abaixo os
quatro géis preparados para cada proteína.

128

4 Material e Métodos

Tabela 1 - Volume dos reagentes e soluções utilizados no preparo dos géis de
resolução e largada.

Gel 10%

Reagente/solução

Gel 15%

Resolução

Largada

Resolução

Largada

Água destilada

1,9 mL

4,2 mL

-

4,2 mL

Glicerol

1,8 mL

-

1,8 mL

-

Tampão2

9,0 mL

5,6 mL

9,0 mL

5,6 mL

Acrilamida a 40%

4,25 mL

1,25mL

6,3 mL

1,25mL

TEMED

25 µL

25 µL

25 µL

25 µL

APS 10% (0,2g/2mL)
(Persulfato de Amônia
ou amoniopersulfato)
Colocar por último

270 µL

270 µL

270 µL

270 µL

2) Após a polimeralizaçao do gel de resolução foi adicionado o gel de
empacotamento e o pente para 10 pocinhos.
3) Enquanto o gel polimerizava foi colocado 100µL de proteínas totais + 30%
de Laemmli em banho-maria no microondas por 4 minutos antes de serem
colocadas nos pocinhos.
A função do Laemmli (Fig. 18g): a) 20% Glicerol: densidade; b) 10% βmercaptoetanol: quebra das pontes de dissulfeto desfazendo a estrutura
quaternária, expondo os epítopos aonde o anticorpo irá se ligar; c) 4% SDS
(Dodecil Sulfato de Sodio, Bio-Rad Laboratories, California - USA): deixa
todas as proteínas da amostra carregadas negativamente para que possam
correr no gel; e d) 0,004% Azul de Bromofenol: dá cor a solução.

2

Tampão Tris/HCl
181,6g de Trisma Base
40 mL de EDTA a 200mM
40 mL de SDS a 10%
Completar com água deionizada até 2L
Ajuste de pH para 8,9 com HCl

4 Material e Métodos

129

Figura 18g - Função da Solução Laemmli.

4) Após a polimerização do gel de empacotamento, foi colocado o sistema na
cuba de corrida e o tampão de corrida3 e retirado o pente de 10 pocinhos.
Em seguida, o marcador de peso molecular (Bio-Rad Kaleidoscope
Prestained Standards cod. 161-0324 – Control 310001228, Bio-Rad
Laboratories, California - USA) e o volume de cada amostra foi aplicada no
respectivo pocinho do gel (Fig. 18h).

3

Tampão de corrida de estoque (concentrado 4X):
48,45 g de Tris
228g de Glicina
5,5g de EDTA
8g de SDS
Completar com água destilada até 2L
Solução de uso diluir 1:3

130

4 Material e Métodos

Figura 18h - Aplicação do peso molecular no primeiro (1µL) e ultimo (6µL) pocinho e
das amostras nos demais pocinhos.

5) A corrida foi iniciada com 30 Volts (constante) até passar o gel de largada.
Em seguida, foi mantida a amperagem (constante) ate o final da corrida
(aproximadamente 2 horas). Quando overnight em 12 Volts.
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12) Utilizando o kit para transferência e imerso no tampão de transferência4 foi
feito um “sanduíche” contendo: esponja + papel de filtro + gel + membrana
de nitrocelulose + papel de filtro + esponja

(Fig. 18i). Em seguida, foi

transferido para cuba e coberto com o tampão de transferência. A
transferência foi realizada em 120 volts com amperagem constante por 1:30
hora, trocando o gelo a cada 30 minutos.

Figura 18i - Kit de transferência das proteínas do gel para a membrana de
nitrocelulose.

4

Tampão de Transferência
6,05g de Tris
2,.82g de Glicina
400 mL de Metanol
0,4g de SDS
Completar com água deionizada até 2L
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4.8.4 Imunomarcação e a evidenciação das proteínas na membrana de
nitrocelulose

Para a imunomarcação e a evidenciação das proteínas na membrana de
nitrocelulose foram realizados os seguintes procedimentos
1) Após a transferência, a membrana foi retirada e colocada na solução de
ponceau 1% para verificar o aparecimento das bandas e se a transferência
ocorreu satisfatoriamente. A membrana foi lavada em solução basal5 para a
retirada do corante (3 banhos de 7 minutos).
2) Em seguida, a membrana foi incubada em solução bloqueadora contendo 6g
de leite em pó desnatado Molico® (Nestlé Brasil Ltda, Araçatuba, São Paulo
– Brasil) dissolvido em 120 mL solução Basal (Tris-HCl 50 mM pH 7,5) por 2
horas sob agitação em temperatura ambiente ou overnight na geladeira (no
rocker).
4) A seguir, as membranas foram lavadas na solução basal (3 banhos de 7
minutos), para a retirada do excesso de leite e incubadas no anticorpo
primário diluídas no diluente para anticorpo6 na concentração de 1:500, sob
agitação constante overnight na geladeira.
5) No dia seguinte, as membranas foram lavadas com a solução basal em 3
banhos de 7 minutos e encubadas com o anticorpo secundário especifico,
diluídos em 1:10.000 no diluente para anticorpo por 1 hora, sob agitação e a
temperatura ambiente.
6) Após a lavagem com a solução basal as membranas foram expostas ao
Luminol (SuperSignal® West Pico Chemiluminescent Substrate cod. 34080,
Pierce Biotechnology Inc, Rockford, IL, USA) e em seguida as chapas
Fotográficas foram expostas (ver Fig. 18j).
5

Solução Basal (Tris-HCl 50 mM pH 7,5):
20 mL de Trizma Base 1 M
60 mL de NaCl 5 M
1mL de Tween 20 (acrescentar por último)
Completar com água deionizada até 2L

6

Diluente de anticorpo
Anticorpo primário: 10 mL de solução Basal + 0,3g BSA (albumina) + 0,002g Azida Sódica
Anticorpo secundário: 10 mL de solução Basal + 0,3g Leite desnatado Molico® + 0,002g Azida Sódica
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Figura 18j - Esquema da Imunomarcação da proteína alvo da membrana e a
evidenciação pelo luminol com sensibilização do filme fotográfico.

4.8.5 Controle interno, housekeeping, com α-tubulina

Como controle interno ou housekeeping utilizamos o aticorpo para αtubulina (monoclonal de camundongo α-Tubulin (TU-02): sc-8035 Santa cruz
Biotechnology Inc) após, o stripping das membranas, seguido os seguintes
procedimentos:
1) cada membrana foi incubada com 15 mL de solução stripping (80mL
tampão7 + 624 mL mercapto + 1,6g SDS 2%) em recipiente plástico tampado,
por 60 minutos à 60oC (Banho-Maria).

7

Solução tampão para o strippig das membranas:
800ml de solução Tris-HCl 10mM (pH=7,5)
480,48g de uréia
7,0ml β-mercaptoetanol 0,1M
100mg de albumina bovina (BSA)
Completar para 1l com solução de Tris-HCl 10mM
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2) em seguida, a solução de stripping foi descartada e as membranas
incubadas com o mesmo volume de solução Tris-HCl 1M (pH 7,5), por 30
minutos a temperatura ambiente sob agitação contínua.
3) a solução de Tris-HCl 1M foi descartada e a membrana foi re-equilibrada
com 3 banhos em solução basal, por 10 minutos cada;
4) a seguir foram realizados os mesmos passos do item 4.8.4 a partir da etapa
2.

4.8.6 Digitalização das chapas fotográficas e análise quantitativa por
densitometria

Para a avaliação quantitativa todas as imagens da chapa fotográfica
foram capturadas com 200 dpi de resolução em um scanner e transferidas para
o software Scion Image® (Scion Corporation, Frederick, Maryland, USA), onde
foram feitas as quantificações por densitrometria (Fig. 18k). Os dados obtidos
foram submetidos à normatização, sendo considerado 10000 AOU os valores
obtidos para a MD, quando comparados cada período x grupo e para o período
de 0 hora, quando comparados os períodos dentro do grupo.
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Figura 18k - Determinação densitométrica bandas no software Scion Image® das
bandas obtidas.

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados obtidos para a densidade óptica das imagens radiográficas
nos dois programas avaliados e das bandas obtidas por western blotting para
cada proteína em cada período foram submetidas ao teste de normalidade de
Kolmogorov-Smirnov, indicando que os dados apresentaram distribuição
normal. Em seguida, os dados foram submetidos ao teste “t”. Já, os valores
obtidos para a densidade óptica das bandas obtidas por western blotting para
cada proteína por grupo foram avaliadas pela análise de variância (ANOVA) a
um critério.
Os valores obtidos para volume do enxerto, densidade de volume após
transformação do tipo arsen x i e número de células foram submetidos ao
teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e comparados entre grupos e
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períodos pela análise de Variância (ANOVA) a 2 critérios, seguida do teste de
Tukey para o contraste entre as médias. O programa utilizado foi Statistica 8.0
(StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA) e o valor de p<0.05 foi utilizado para
rejeitar a hipótese nula, ou seja, como nível de significância.
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5 RESULTADOS

5.1 RADIOGRÁFICOS

5.1.1 Enxerto ectópico da matriz óssea (MO) e dentinária (MD)
Os resultados das imagens radiográficas dos membros inferiores dos
animais após a implantação ectópica da MD e MO estão representados pelas
Figuras 15a-n.
A análise das imagens radiográficas mostrou que, ambos os enxertos
exibiram comportamentos semelhantes, porém com intensidades diferentes. As
imagens radiográficas obtidas após 0 horas (Fig. 19a1-a2) e 7 dias (Fig. 19b1b2) e 10 dias (Fig. 19c1-c2) da enxertia do material não mostraram nenhuma
imagem radiodensa na região de enxertos. Já, no período de 14 dias (Fig.
19d1-d2) notou-se em todos animais a presença de uma tênue área radiodensa
paralela ao fêmur do animal, indicando a presença de material mineralizado e
conseqüentemente de neoformação óssea, sendo mais expressiva nos
enxertos de MO. Nos períodos subseqüentes de 21 dias (Fig. 19e1-e2) e 28
dias (Fig. 19f1-f2) da enxertia, a área radiodensa e a radiodensidade do enxerto
aumentou gradativamente, indicando maior grau de mineralização e aumento
na neoformação óssea. Já, aos 42 dias (Fig. 19g1-g2) a radiodensidade do
material era semelhante ao do período de 28 dias.
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Figura 19a-c - Imagem radiográfica do período experimental de 0 hora (a1-a2), 7 dias
(b1-b2), 10 dias (c1-c2). Observar na região do enxerto da MD
(esquerda) e MO (direita) nenhuma imagem mais radiodensa.
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Figura 19d-g - Imagem radiográfica do período experimental de 14 dias (d1-d2), 21
dias (e1-e2), 28 dias (f1-f2) e 42 dias (g1-g2). Observar na região do
enxerto de MD (esquerda) e MO (direita) o aumento gradativo da
radiodensidade (seta) com o aumento do período. Notar maior
radiodensidade na região que recebeu a MO.
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5.1.2 Enxerto ortotópico da matriz óssea (MO) e dentinária (MD)

5.1.2.1 Análise descritiva das imagens radiográficas

Os resultados das imagens radiográficas das calvárias dos animais,
cujos defeitos ósseos foram preenchidos com MD e MO estão representados
pelas Figuras 20a-n.
A análise dos resultados radiográficos mostrou que, entre 7 e 10 dias, os
defeitos ósseos preenchidos com enxertos de MD e MO não apresentaram
diferenças quanto a radiodensidade (comparar Figs. 16a-b, 16c-d e 16e-f). Aos
14 dias, pequenas áreas mais radiodensas foram observadas no interior de
ambos os enxertos de MD (Fig. 20g) e MO (Fig. 20hf), sendo que nos defeitos
de MO foram mais intensos (comparar Figs. 20g e 20h). Aos 21 dias, as áreas
radiodensa aumentaram de intensidade e de tamanho, preenchendo
parcialmente a área do defeito. Porém, nos defeitos tratados com MO a
radiodensidade foi mais expressiva em relação ao da MD (comparar Figs. 20i e
20J). Entre 28 (Fig. 20k-l) e 42 dias (Fig. 20m-n), a radiodensidade no defeito
ósseo aumentou gradativamente. Ao final de 42 dias, a área total dos defeitos
preenchidos com MO (Fig. 20n) apresentou radiodensidade similar ao do tecido
ósseo original, indicando que, a formação óssea ocorreu uniformemente por
todo o defeito e em substituição a matriz enxertada. Já, nos defeitos tratados
com MD (Fig. 20m) algumas áreas radiolúcidas, referentes às partículas de MD
foram observadas, mostrando que, a MD foi mais lentamente reabsorvida
quando comparada ao da MO e que a formação óssea ocorreu principalmente
ao redor das partículas de MD (comparar Fig. 20m com 20n)
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Figura 20a-b - Imagem radiográfica do período experimental de 0 hora. Observar na
região do enxerto de MD (a1-a4) e MO (b1-b4) nenhuma imagem mais
radiodensa.

Figura 20c-d - Imagem radiográfica do período experimental de 7 dias. Observar na
região do enxerto de MD (a1-a4) e MO (b1-b4) nenhuma imagem mais
radiodensa, similar ao do período inicial de 0 hora.
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Figura 20e-f Imagem radiográfica do período experimental de 10 dias. Observar
similar radiodensidade na região do enxerto de MD (a1-a4) e MO (b1-b4)
em relação ao período inicial de 0 hora e 7 dias.

Figura 20g-h - Imagem radiográfica do período experimental de 14 dias. Observar na
região do enxerto de MD (g1-g4) e MO (h1-h4) aumento na
radiodensidade em relação ao período anterior.
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Figura 20i-j - Imagem radiográfica do período experimental de 21 dias. Notar na
região do enxerto de MD (i1-i4) e MO (j1-j4) maior radiodensidade em
relação aos períodos anteriores, sendo mais evidente nos enxerto de
MO (j1-j4).

Figura 20k-l - Imagem radiográfica do período experimental de 28 dias. Observar na
região do enxerto de MD (k1-k4) e MO (l1-l4) maior radiodensidade em
relação ao período anterior, sendo que, nos enxerto de MO (l1-l4)
preenche todo o defeito e no de MD apresenta áreas radiolúcidas.
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Figura 20m-n - Imagem radiográfica do período experimental de 42 dias. Observar na
região do enxerto de MD (m1-m4) e MO (n1-n4) maior radiodensidade
em relação ao período anterior, sendo que, nos enxerto de MO (n1-n4)
preenche todo o defeito e no de MD apresenta algumas áreas
radiolúcidas.
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5.1.2.2 Determinação densitométrica da área do defeito

Os resultados da densidade óptica ou valores de intensidade dos pixels
das imagens radiográficas obtidos para os defeitos ósseos preenchidos com
MD e MO nos diversos períodos experimentais, bem como do tecido ósseo
padrão estão apresentados na Tabela 2 e na Figura 21.

Tabela 2 - Média e desvio-padrão da densidade óptica obtidos das imagens
radiográficas a partir do programa KS300 e pelo Photoshop para os
defeitos ósseos do grupo MD e MO nos diversos períodos
experimentais.

Tecido ósseo padrão (AOU)

Período
(dias)

Enxerto

0

7

10

14

21

28

42

Defeito ósseo (AOU)

KS300

Photoshop

KS300

Photoshop

MD

132,4 ± 1,58

132,3 ± 1,94

107,2 ±1,62a

106,6 ± 1,52 a

MO

134,5 ± 2,71

133,3 ± 2,87

107,5 ±1,88a

106,7± 2,13a

MD

134,7 ± 3,04

135,5 ± 2,94

107,4 ± 2,64a

107,4 ± 3.32a

MO

130,1 ± 2,52

131,5 ± 2,34

107,5 ± 2,27a

107,7 ± 2,88a

MD

130,1 ± 3,89

129,0 ± 4,01

108,3 ± 0,91a

107,9 ± 2,52a

MO

133,3 ± 2,88

132,2 ± 2,76

110,6 ± 3,12a

109,1 ± 2,14a

MD

131,8 ± 2,73

130,1 ± 3,89

109,2 ± 3,18a

109,3 ± 1,55a

MO

134,2 ± 3,12

133,1 ± 3,11

112,7 ± 3,59

112,7 ± 4,77

MD

131,9 ± 2,73

132,9 ± 3,85

112,9 ± 2,86b

112,1 ± 2,72b

MO

132,7 ± 2,78

132,4 ± 2,48

115,5 ± 2,66b

115,0 ± 2,84b

MD

133,0 ± 3,34

130,4 ± 4,35

116,5 ± 3,99b,c

116,7 ± 4,26b,c

MO

134,4 ± 2,07

131,6 ± 2,84

123,8 ± 3,34c

122,6 ± 3,93c

MD

132,2 ± 3,62

133,8 ± 5,67

119,3 ± 3,01c,*

119,7 ± 3,03c,*

MO

130,8 ± 1,51

132,0 ± 2,78

126,6 ± 1,74*

126,0 ± 1,70c,*

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

148

5 Resultados

Figura 21 - Gráfico da densidade óptica ou valores de intensidade dos pixels obtidos
das imagens radiográficas a partir do programa KS300 para os defeitos
ósseos do grupo MD e MO nos diversos períodos experimentais e para o
tecido ósseo padrão (padrão). N = 6, asteriscos indicam diferenças
estatisticamente significante entre os períodos.

A análise da tabela 2 e da figura 21, juntamente com a análise estatística
dos dados, mostrou que:
1) As densidades ópticas obtidas em ambos os programas foram similares
(p>0.05).
2) As densidades ópticas obtidas para o tecido ósseo padrão não
apresentaram diferenças estatisticamente significante (P>0.05) entre grupos e
períodos. A densidade óptica para o tecido ósseo padrão foi em média de
132,35 ± 1,749.
3) No período de 0 hora, as densidades ópticas médias foram similares em
ambos os grupos sendo em média de 106,65 AOU. Entre 0 hora e 42 dias, a
densidade

óptica

aumentou

gradativamente

13,04

e

19,32

AOU,

respectivamente, para a MD e MO, sendo que, aos 42 dias a densidade óptica
foi 5,27% maior no grupo da MO.
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4) A densidade óptica dos defeitos preenchidos com MD e MO foi,
respectivamente, 9.,0 e 4,55% menor em relação ao tecido ósseo padrão.

5.2 MORFOLÓGICOS DOS CORTES HISTOLÓGICOS CORADOS PELA HE

5.2.1 Enxerto ectópico da matriz óssea (MO) e dentinária (MD)
Os resultados morfológicos dos cortes dos enxertos ectópicos da MD e
MO estão representados pelas Figuras 22a-j.
Aos 7 dis, os defeitos preenchidos com a MD (Fig. 22a) e MO (Fig. 22b)
mostram-se circundados por restos de coágulo sanguíneo e tecido conjuntivo
(TC) ricamente celularizado, com algumas células ocupando o interior dos
túbulos dentinários da MD ou dos antigos canais nutritivos da MO. Em algumas
regiões da superfície da matriz alogênica desmineralizada as fibras colágenas
estavam dispostas obliqua ou perpendicularmente com rara ou nenhuma
vascularização. Nestas regiões, as células já apresentavam características de
condrócitos e estavam circundadas por uma matriz hialina. As partículas de MO
apresentavam sinais de reabsorção por células mononucleadas, tanto na sua
superfície quanto no interior de alguns antigos canais nutritivos, enquanto que,
as partículas de MD apresentavam-se íntegras. No interior de alguns antigos
canais nutritivos da MO ocorreu a formação de tecido cartilaginoso. Apenas
nos enxertos de MO, nas superfícies das partículas, algumas áreas de tecido
cartilaginoso mostravam-se envoltas por tecido ósseo associado a tecido
conjuntivo ricamente vascularizado.
Entre 10 e 14 dias, nos defeitos tratados com MD ocorreu em algumas
áreas a formação óssea diretamente na superfície da MD sem sinais de sua
reabsorção ou na superfície do tecido cartilaginoso neoformado. Com o
envolvimento da cartilagem de um lado pela MD e no outro por tecido ósseo,
ocorreu à formação de pequenas áreas de reabsorção por células gigantes
multinucleadas, levando a reabsorção da MD. Já, nos enxertos de MO a
reabsorção da matriz foi mais acentuada tanto no interior das partículas, a
partir dos antigos canais nutritivos, quanto na sua superfície. A neoformação
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óssea e o número e o tamanho das áreas de reabsorção do tecido ósseo
neoformado por células gigantes multinucleadas também foram mais evidentes
nos enxertos de MO. Somente nos enxertos de MO ocorreu à formação de
tecido cartilaginoso no interior das partículas.
Aos 21 dias, no enxerto de MD muitas partículas estavam envoltas por
tecido conjuntivo e outras por tecido cartilaginoso e ósseo em reabsorção por
células gigantes multinucleadas, cujo tecido conjuntivo adjacente apresentava
ricamente vascularizado. Nas regiões reabsorvidas havia a formação de uma
fina camada de tecido ósseo circundando pequenas áreas de medula óssea.
Nos enxertos de MO, o processo de reabsorção da matriz foi mais acentuada
com um entrelaçado de matriz alogênica em reabsorção por células gigantes
multinucleadas e neoformação óssea em sua superfície, formando grandes
túneis vedados por fina camada de tecido ósseo e preenchidos por medula
óssea ricamente vascularizada.
Aos 28 dias, no enxerto de MD havia regiões em que as partículas
enxertadas apresentavam-se íntegras e envoltas por tecido conjuntivo pouco
vascularizado, enquanto que, em outras regiões o processo de reabsorção da
matriz alogênica, do tecido ósseo e cartilaginoso por células gigantes
multinucleadas ainda estava presente e associado à pequena formação óssea
e medular. Porém, nos enxertos de MO, grande parte da matriz alogênica
estava reabsorvida e associada à pequena formação óssea, principalmente na
superfície voltada para o enxerto que circundava grandes áreas ocupadas por
uma medula óssea menos vascularizada que a do período anterior. Neste
caso, foi rara a presença de células gigantes multinucleadas e as partículas de
MO apresentavam sinais de reabsorção por células mononucleadas.
Ao término de 42 dias, no enxerto de MD, as partículas apresentavam
parcialmente íntegras, com raras áreas de reabsorção por células gigantes
multinucleadas e de neoformação óssea e medular. Nos enxertos de MO, as
partículas de matriz apresentavam-se quase que totalmente reabsorvida,
permanecendo apenas alguns fragmentos em reabsorção na parte externa do
enxerto, enquanto que, trabéculas de tecido ósseo envolviam grandes áreas de
medula óssea amarela (muitos adipocitos), sem sinais de reabsorção.
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Figura 22a-a5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 7 dias: a-a2) Observar a MD
circundada por tecido conjuntivo (TC) ricamente celularizado, com
algumas células ocupando o interior dos túbulos dentinários (setas
vermelhas) e pequenas áreas de neoformação de tecido
cartilaginoso (area retangular). HE; e a3-a5) Observar a MD
circundada por tecido conjuntivo (TC) ricamente celularizado com
fibras colágenas dispostas obliqua ou perpendicularmente à
superficie da MD e algumas células com características de
condrócitos (área retangular). Notar o aglomerado de células (seta
branca) na superficie da MD. Tricrômico de Masson. Aumentos: a e
a3 = 80x; demais =320x.
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Figura 22b-b5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 7 dias: b-b2) Observar a MD
circundada por tecido conjuntivo (TC) e tecido cartilaginoso
(asterisco) associado a neoformação óssea (seta preta). Notar os
antigos canais nutritivos e espaços ocupados (setas vermelhas) por
tecido cartilaginoso. HE; e b3-b5) Observar o tecido cartilaginoso
(asterisco) na superficie e no interior da MO e os espaços no interior
da partícula de MO sendo invadidas por células mononucleadas
(seta branca). Tricromico de Masson. Aumentos: b e b3 = 80x;
demais = 320x.
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Figura 22c-c5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 14 dias: c-c2) Observar a MD
circundada por tecido conjuntivo (TC), cartilaginoso (asterisco) e
ósseo (seta preta) sem sinais de reabsorção da MD. HE; e c3-c5)
Observar a MD circundada por tecido cartilaginoso (asteriscos) e
tecido ósseo (seta preta) com áreas de reabsorção (seta azul).
Tricromico de Masson. Aumentos: c e c3 = 80x; demais = 320x.
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Figura 22d-d5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 14 dias: d-d2) Observar a MO
circundada por tecido conjuntivo (TC), cartilaginoso (asterisco) e
ósseo (seta preta) com áreas de reabsorção por células gigantes
multinucleadas (seta azul). Notar o aumento de áreas de
reabsorção com neoformação de tecido cartilaginoso (seta branca)
no interior da MO. HE; e d3-d5) Observar a MO circundada por
tecido cartilaginoso (asteriscos) e tecido ósseo (seta preta) com
grandes áreas de reabsorção por grande número de células
gigantes multinucleadas (seta azul). Tricromico de Masson.
Aumentos: d e d3 = 80x; demais = 320x.
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Figura 22e-e5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 21 dias: e-e2) Observar a MD
circundada por tecido conjuntivo (TC) e uma mistura de tecido
cartilaginoso (asterisco) e ósseo (seta preta). HE; e e3-e5) Observar a
MD circundada por tecido ósseo (seta preta) com grandes áreas de
reabsorção por células gigantes multinucleadas (seta azul).
Tricromico de Masson. Aumentos: e e e3 = 80x; demais = 320x.
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Figura 22f-f5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 21 dias: f-f2) Observar a
redução da MO, o aumento do tecido ósseo (seta preta) e o início da
neoformação da medula ósseo (TM). HE; e f3-f5) Observar a grande
reabsorção da MO e do tecido ósseo (seta preta) por grande número
de células gigantes multinucleadas (seta azul). Tricromico de
Masson. Aumentos: f e f3 = 80x; demais = 320x.
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Figura 22g-g5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 28 dias: g-g2) Observar a MD
praticamente íntegra circundada por tecido ósseo (seta preta) e
áreas de neoformação de medula óssea (TM) com reabsorção por
células gigantes multinucleadas (seta azul). HE; e g3-g5) Observar a
MD íntegra circundada por tecido conjuntivo (TC) e a parcialmente
reabsorvida com formação de tecido ósseo (seta preta), áreas de
reabsorção por células gigantes multinucleadas (seta azul) e medula
óssea (TM). Tricromico de Masson. . Aumentos: g e g3 = 80x; demais
= 320x.
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Figura 22h-h5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 28 dias: h-h2) Observar a
redução da MO e do tecido ósseo neoformado (seta preta) e o
aumento da medula óssea (TM). HE; e h3-h5) Observar a redução
da MO e do tecido ósseo (seta preta) e o aumento da medula óssea
(seta azul). Tricromico de Masson. . Aumentos: h e h3 = 80x; demais
= 320x.
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Figura 22i-i5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 42 dias: i-i2) Observar a MD
praticamente íntegra e circundada por tecido ósseo (seta preta) e
medula óssea (TM). HE; e i3-i5) Observar a MD praticamente íntegra
envolta em grande parte por tecido conjuntivo (TC) com pequenas
áreas de formação óssea e medular (TM) além de áreas de
reabsorção por células gigantes multinucleadas (seta azul). Tricrômico
de Masson. . Aumentos: i e i3 = 80x; demais = 320x.

5 Resultados

169

Figura 22j-j5 - Fotomicrografia do enxerto ectópico da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 42 dias: j-j2) Observar a grande
redução da MO, de tecido conjuntivo (TC) e do tecido ósseo
neoformado (seta preta) e o aumento da medula óssea (TM). HE; e
j3-j5) Observar a redução da MO, de tecido conjuntivo (TC) e do
tecido ósseo (seta preta) e o aumento da medula óssea (seta azul).
Tricromico de Masson. . Aumentos: j e j3 = 80x; demais = 320x.
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5.2.2 Enxerto ortotópico da matriz óssea (MO) e dentinária (MD)

Os resultados morfológicos dos cortes histológicos dos defeitos ósseos
de tamanho crítico preenchidos com MD e MO estão representados nas figuras
19a-j.
A análise das imagens mostrou que, e espessura do enxerto de MD e de
MO em todos os todos os períodos experimentais era maior do que a tábua
óssea da borda do defeito.
Aos 7 dias, os defeitos tratados com MD e MO exibiram pequena
neoformação óssea associada a borda do defeito, enquanto que, o espaço do
defeito mostrava-se preenchido por inúmeras partículas de matriz alogênica
envoltas por restos do coágulo enxertado e tecido conjuntivo ricamente
celularizado e vascularizado. Em algumas regiões, as superfícies das
partículas de matriz alogênica exibia a formação de tecido cartilaginoso, sendo
que, apenas nos enxertos de MO ocorreu à aposição de tecido ósseo. Nas
partículas de MO alguns antigos canais nutritivos mostraram-se invadidos por
células do tecido conjuntivo e outros já exibiam preenchimento por tecido
cartilaginoso.
Entre 10 e 14 dias, nos defeitos tratados com MD, as partículas
apresentaram íntegras e circundadas principalmente por tecido conjuntivo. Nas
áreas mais externas, próximos ao tegumento ou a dura-mater onde a
vascularização foi rápidamente restaurada houve a formação direta de tecido
ósseo na superfície da MD, enquanto que, nas partículas mais centrais
apresentou formação de tecido cartilaginoso com aprisionamento de restos de
coágulo sanguíneo enxertado e posterior aposição de tecido ósseo associado a
tecido conjuntivo ricamente vascularizado. Os defeitos preenchidos com MO,
apresentou maior reabsorção das partículas enxertadas com participação de
osteoclastos e subseqüentes áreas de deposição de matriz óssea na superfície
das partículas de MO reabsorvidas, formando túneis que estavam preenchidos
por tecido conjuntivo ricamente vascularizado.
Aos 21 dias, nos defeitos preenchidos com MD, a maioria das partículas
mostrava-se íntegra e envolta por tecido conjuntivo e uma mistura de tecido
cartilaginoso e ósseo sem sinais de reabsorção e cujos espaços entre as
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trabéculas ósseas estavam preenchidos por tecido conjuntivo ricamente
vascularizado. Enquanto que, as poucas partículas que exibiam sinais de
reabsorção estavam associadas a áreas de reabsorção do tecido cartilaginoso
e ósseo por osteoclastos. Os defeitos tratados com MO, apresentou grande
reabsorção da matriz alogênica com deposição de uma fina camada de tecido
ósseo, envolvendo um tecido medular ricamente vascularizado.
Aos 28 dias, os defeitos tratados com MD, apresentavam quadro
histológico semelhante ao do período anterior com a maioria das partículas
íntegras e algumas com algumas áreas de reabsorção por osteoclastos. Os
espaços entre as partículas mostravam-se preenchidas por tecido conjuntivo
fibroso ou por tecido cartilaginoso e ósseo, cujas trabéculas ósseas
apresentavam mais espessas que o período anterior e o tecido conjuntivo que
anteriormente ocupava os espaços entre as trabéculas, substituído por medula
óssea ricamente vascularizada.
Ao final de 42 dias, nos defeitos tratados com MD, estavam preenchidos
ainda em grande parte pelas partículas de MD com raras áreas de reabsorção
por osteoclastos e os espaços entre elas preenchidos por grande quantidade
de tecido ósseo e medular e raramente por tecido conjuntivo fibroso. Já, os
defeitos tratados com MO estavam preenchidos por grande quantidade de
tecido ósseo neoformado associado a pequenos fragmentos de MO e por
medula óssea rica em tecido adiposo.
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Figura 23a-a2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 7 dias: a) Aspecto panorâmico do
defeito mostrando a MD circundada por tecido conjuntivo (TC), notar
que a espessura do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do
defeito (B); a1) Observar a MD circundada por tecido conjuntivo (TC)
frouxo ricamente celularizado, com células (seta vermelha) dispostas
na superfície da MD; e a2) Observar na superfície da MD, células com
características de condrócitos (asterisco) circundado por uma matriz
hialina e o tecido conjuntivo (TC). HE. Aumentos: a = 17x; demais
=450x.
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Figura 23b-b2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 7 dias: b) Aspecto panorâmico
do defeito mostrando a MO circundada por tecido conjuntivo (TC) e
em algumas areas por tecido cartilaginoso (asterisco) e ósseo (seta
preta). Notar que a espessura do enxerto é superior ao da tábua
óssea da borda do defeito (B) e similar ao da MD na figura anterior;
b1) Observar que alguns espaços (seta vermelha) no interior da MO
mostra ocupada por células do tecido conjuntivo (TC); e b2)
Observar na superfície da MO o tecido cartilaginoso (asterisco)
neoformado e mais externamente o tecido ósseo (TO) circundando o
tecido cartilaginoso (asterisco). HE. Aumentos: b = 17x; demais
=450x.
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Figura 23c-c2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 14 dias: c) Aspecto panorâmico
do defeito mostrando a MD circundada por tecido conjuntivo (TC),
cartilaginoso (asterisco) e ósseo (seta preta). Notar que a espessura
do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B); c1)
Observar a MD circundada por tecido cartilaginoso (asteriscos) e mais
externamente por tecido ósseo (seta preta) com hemácias (círculo)
aprisionadas no interior da matriz; e c2) Observar o espaço entre as
partículas de MD preenchidas por tecido cartilaginoso (asteriscos) e
conjuntivo (TC). HE. Aumentos: c = 17x; demais =450x.
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Figura 23c-c4 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 14 dias: c) Aspecto panorâmico
do defeito mostrando a MD circundada por tecido conjuntivo (TC),
cartilaginoso (asterisco) e ósseo (seta preta). Notar que a espessura
do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B); c3)
Observar a MD íntegra recoberta por tecido cartilaginoso (asteriscos)
e a migração de células do tecido conjuntivo (TC) ricamente
vascularizado (V) para a superfície do tecido cartilaginoso (asterisco)
com início da deposição da matriz óssea (seta preta); e c4) Observar a
formação de tecido ósseo (seta vermelha) diretamente sobre a
superfície da MD e o tecido ósseo primário (seta preta) cujos espaços
entre as trabéculas mostra-se preenchidos por tecido conjuntivo (TC)
ricamente vascularizado (V) . HE. Aumentos: c = 17x; demais =450x.
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Figura 23d-d2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 14 dias: d) Aspecto
panorâmico do defeito mostrando a MO circundada por tecido
conjuntivo (TC), cartilaginoso (asterisco) e ósseo (seta preta). Notar
que a espessura do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda
do defeito (B) e similar ao da MD na figura anterior; d1) Observar MO
recoberta por tecido cartilaginoso (asteriscos) e mais externamente
por tecido ósseo (seta preta) neoformado e tecido conjuntivo (TC)
ricamente vascularizado (V); e d2) Observar no interior da MO áreas
de reabsorção (seta azul) e de neoformação de tecido cartilaginoso
(asterisco) e externamente a neoformação óssea (seta preta). HE.
Aumentos: d = 17x; demais =450x.
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Figura 23d-d4 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 14 dias: d) Aspecto
panorâmico do defeito, notar a MO circundada por tecido conjuntivo
(TC), cartilaginoso (asterisco) e ósseo (seta preta). Notar que a
espessura do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do
defeito (B) e similar ao da MD na figura anterior; d3) Observar o
espaço entre as partículas de MO preenchido por tecido ósseo (seta
preta) primário e tecido conjuntivo (TC) ricamente vascularizado e
áreas de reabsorção (seta vermelha) da MO com neoformação
óssea; e d4) Observar a reabsorção da MO (seta azul) por
osteoclastos e a aposição de células ósseas com deposição de
matriz óssea (seta preta) na superfície da MO e o tecido conjuntivo
(TC) ricamente vascularizado (V). Notar no interior da MO uma
pequena área de reabsorção com diferenciação de células ósseas
(seta vermelha). HE. Aumentos: d = 17x; d3 = 112, d4 =450x.
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Figura 23e-e2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 21 dias: e) Aspecto panorâmico
do defeito mostrando a MD circundada por tecido conjuntivo (TC),
cartilaginoso (asterisco) e ósseo (seta preta). Notar que a espessura
do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B); e1)
Observar a MD íntegra recoberta por tecido cartilaginoso (asteriscos);
e e2) Observar a MD íntegra recoberta por tecido cartilaginoso
(asteriscos) e a formação de tecido ósseo (seta preta) sobre o tecido
cartilaginoso, cujos espaços entre as trabéculas mostra-se
preenchidos por tecido conjuntivo (TC) ricamente vascularizado (V) .
HE. Aumentos: e = 17x; demais =450x.
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Figura 23f-f2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 21 dias: f) Aspecto panorâmico
do defeito mostrando grande reabsorção da MO, a formação de
tecido ósseo (seta preta) e da medula óssea vermelha (TM) e
pequenas áreas ocupadas por tecido conjuntivo (TC). Notar que a
espessura do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do
defeito (B) e similar ao da MD na figura anterior; f1) Observar as áreas
de reabsorção da MO (seta vermelha) e a neoformação óssea (seta
preta) e da medula óssea vermelha (TM); e f2) Observar em detalhe a
neoformação óssea (seta preta) na superfície do fragmento de MO e
da medula óssea vermelha (TM). HE. Aumentos: f = 17x; f1 = 112, f2
=450x.
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Figura 23g-g2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 28 dias: g) Aspecto panorâmico
do defeito mostrando a MD praticamente íntegra circundada por
tecido conjuntivo (TC), cartilaginoso, ósseo (seta preta) e medula
óssea vermelha (TM). Notar que a espessura do enxerto é superior ao
da tábua óssea da borda do defeito (B); g1) Observar a espaço entre
duas partículas de MD preenchida por tecido cartilaginoso (asterisco),
ósseo (seta preta) e conjuntivo (TC) ricamente vascularizado (V); e
g2) Observar a neoformação óssea (seta preta) na superfície da MD e
da medula óssea vermelha (TM). HE. Aumentos: g = 17x; demais
=450x.
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Figura 23h-h2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 28 dias: h) Aspecto
panorâmico do defeito mostrando grande reabsorção da MO, a
formação de tecido ósseo (seta preta) e da medula óssea vermelha
(TM) e pequenas áreas ocupadas por tecido conjuntivo (TC), similar
ao observado aos 21 dias. Notar que a espessura do enxerto é
superior ao da tábua óssea da borda do defeito (B) e similar ao da
MD na figura anterior; h1) Observar as áreas de reabsorção da MO
(seta vermelha) e de neoformação óssea (seta preta) e da medula
óssea vermelha (TM); e h2) Observar em detalhe a neoformação
óssea (seta preta) na superfície da MO. e no interior (seta vermelha)
da MO com formação do canal nutritivo e a medula óssea vermelha
(TM). HE. Aumentos: h= 17x; h1 = 112, h2 =450x.
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Figura 23i-i2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) no período de 42 dias: i) Aspecto panorâmico do
defeito mostrando a MD praticamente íntegra circundada por tecido
conjuntivo (TC), ósseo (seta preta) e medula óssea (TM). Notar que a
espessura do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do
defeito (B); i1) Observar as partículas de MD praticamente íntegra
circundada por tecido ósseo (seta preta) e tecido conjuntivo (TC)
ricamente vascularizado (V); e i2) Observar em detalhe a neoformação
óssea (seta preta) na superfície da MD em reabsorção por células
gigantes multinucleadas (seta azul) e o tecido conjuntivo (TC)
ricamente vascularizado envolvendo o tecido ósseo (seta preta). HE.
Aumentos: i = 17x; i1 = 112, i2 =450x.
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Figura 23j-j2 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) no período de 42 dias: j) Aspecto panorâmico
do defeito mostrando grande reabsorção da MO, a formação de tecido
ósseo (seta preta) e da medula óssea (TM) com muitos adipocitos e
uma pequena área ocupada por tecido conjuntivo (TC). Notar que a
espessura do enxerto é superior ao da tábua óssea da borda do
defeito (B) e similar ao da MD na figura anterior; j1) Observar o
fragmento de MO e grande formação óssea (seta preta) e da medula
óssea (TM) contendo inúmeros adipocitos (A); e j2) Observar em
detalhe a neoformação óssea (seta preta) e a medula óssea (TM)
contendo adipocitos HE. Aumentos: j = 17x; j1 = 112, j2 =450x.
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5.3 MORFOLÓGICOS DOS CORTES SEMI-FINOS (0,5 mm) INCLUÍDOS EM
RESINA SPURR

Através da análise histológica dos cortes semi-finos verificamos que, nos
enxertos de MD, já, nos primeiros dias de implantação células mononucleadas
mostravam-se aderidas a superfície da matriz implantada com emissão de
prolongamento citoplasmático para o interior dos antigos túbulos dentinários
(Fig. 23k). Em algumas regiões, estas células estavam associadas a células
gigantes multinucleadas (Fig. 23k) e a áreas de reabsorção da MD. Pequenas
áreas reabsorvidas da MD exibiam neoformação óssea (Fig. 23k1) . Em alguns
antigos túbulos dentinários da MD, células mononucleadas exibiam longos
prolongamentos e a matriz ao seu redor exibia sinais de reabsorção (Fig 23k2k3) e em alguns casos com invasão vascular (Fig. 23k3). Nas áreas onde
ocorreu invasão vascular havia a presença de células gigantes multinucleadas
(Fig.

23l-l1)

e

neoformação

óssea

(Fig.

23l3).

As

células

gigantes

multinucleadas também estavam presentem em áreas de reabsorção do tecido
ósseo neoformado sempre circundado por tecido conjuntivo ou medular
ricamente vascularizado (Fig. 23l2). No enxerto de MO, o processo de
osteoindução foi mais dinâmico. Nos primeiros dias pós-implantação os antigos
canais nutritivos da MO exibiam invasão por células mononucleadas (Fig. 23m)
com algumas áreas exibindo sinais de reabsorção (Fig. 23m1). Grandes áreas
de reabsorção exibiam células mononucleadas envoltas por matriz extracelular
recém sintetizada (Fig. 23m2) e tecido cartilaginoso (Fig. 23m3). A superfície
das partículas de MO apresentavam áreas com maior concentração de células
mononucleadas que se dispunham paralelamente a sua superfície (Fig. 23n) e
outras já com deposição de tecido ósseo (Fig. 23n1). Nos períodos entre 14 e
28 dias, extensas áreas exibiam células gigantes multinucleadas associadas a
reabsorção da MO (Fig. 23 n2-n3), tecido ósseo neoformado (Fig. 24o) e
formação da medula óssea (Fig. 23o-o1). Entre 21 e 28 dias, áreas de extensa
reabsorção da MO e de neoformação óssea apresentavam medula óssea
vermelha (Fig. 2o2) e subsequentemente, medula amarela rica em adipócitos
(Fig. 24o3).
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Figura 24k-k3 - Fotomicrografia do enxerto de matriz dentinária alogênica (MD): k)
Observar na superfície da MD células mononucleadas (seta
vermelha) com prolongamentos invadindo os antigos túbulos
dentinários e circundadas por células gigantes multinucleadas (seta
amarela); k1) Notar o tecido ósseo neoformado na superfície da MD
com alguns osteócitos (seta vermelha) e externamente o osteoclasto
(seta amarela); k2-k3) notar a invasão dos antigos túbulos dentinários
da MD pelos prolongamentos celulares (seta vermelha) com sinais
de reabsorção. Azul de metileno e azul II. 400x.
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Figura 24l-l3 - Fotomicrografia do enxerto da matriz dentinária alogênica (MD): l)
Observar na região reabsorvida da MD, a presença de células
mononucleadas (seta vermelha) cujos prolongamentos invadem os
antigos canalículos da MD, os capilares sanguíneos (V) e uma célula
gigante multinucleada (seta amarela) circundando-os; l1- l2) Notar a
célula gigante multinucleada em intimo contato com a MD e o tecido
ósseo (TO) e as células mononucleadas (seta vermelha) circundados
por tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos (V); l3) notar a
formação óssea na superfície da MD associada ao tecido ricamente
vascularizado (V). Azul de metileno e azul II.
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Figura 24m-m3 - Fotomicrografia do enxerto da matriz óssea alogênica (MO): m)
Observar a invasão dos espaços da MO por células
mononucleadas (seta vermelha); m1) Notar a reabsorção da MO
pelas células mononucleadas (seta vermelha); m2) produção de
matriz extracelular pelas células mononucleadas (seta verde) que
degradaram a MO; m3) Observar os condrócitos (seta verde) no
interior da MO . Azul de metileno e azul II.400x.
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Figura 24n-n3 - Fotomicrografia do enxerto da matriz óssea alogênica (MO): n-n1)
Observar na superfície da MO as adesão e a síntese de matriz óssea
pelos osteoblastos em diferenciação (seta vermelha); n2-n3) Notar na
superfície da MO presença de células gigantes multinucleadas (seta
amarela) associadas aos vasos sanguíneos (V) e as células
mononucleadas (seta vermelha) com início de pequena formação de
medula óssea (TM). Azul de metileno e azul II.160x e 400x.
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Figura 24o-o3 - Fotomicrografia do enxerto da matriz óssea alogênica (MO): o)
Observar o uma célula gigante multinucleada com característica de
osteoclasto (seta amarela) degradando o tecido ósseo; o1) Notar a
formação óssea (TO) na superfície da MO e, circundando o
conjunto, a medula óssea rica em vasos sanguíneos (V) de grande
calibre; o2) Observar o tecido medular próximo a MO com algumas
células ósseas sintetizando matriz e mais distal os adipócitos (A); e
o3) Observar na superfície do tecido ósseo neoformado a camada
de osteoblasto (seta vermelha) envolvendo a medula óssea com
predomínio de adipócitos (A). Azul de metileno e azul II. 400x.
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5.4 RESULTADOS MORFOMÉTRICOS

5.4.1 Volume total da região do enxerto (Vt) nos defeitos ósseos tratados
com MD e MO

Os resultados do volume total da região do enxerto durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela MD e
MO, nos diversos períodos analisados, encontram-se apresentados na Tabelas
3 e na Figura 24.
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Tabela 3 - Média e desvio padrão do volume total da região do enxerto (mm3) durante
a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela
MD e MO, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Volume total da região do enxerto (mm3)
MD

MO

0

122,68 ± 4,766 a

121,78 ± 4,495 a

7

119,73 ± 5,689 a

116,92 ± 3,842 a

10

116,64 ± 6,863 a

114,55 ± 4,822 a

14

111,79 ± 5,986 a,b

111,95 ± 5,343 a,b

21

107,50 ± 2,814 b

110,51 ± 3,853 b

28

106,37 ± 4,070 b

104,56 ± 4,497 b

42

102,15 ± 6,795 c

95,60 ± 5,403 c

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 24 -Volume total da região do enxerto (mm3) durante a osteogênese ortotópica
em defeitos na calvária de ratos induzida pela MD e MO, nos diversos
períodos analisados.

5 Resultados

211

A análise da Tabela 3 e da Figura 24 juntamente com a análise
estatística dos dados mostrou que:
1) O volume total do enxerto não apresentou diferenças estatísticamente
significante quanto ao grupo (p<0.05).
2) O volume inicial do enxerto foi em média de 121,73 mm3,reduzindo 10,45%
aos 21 dias. Entre 21 e 42 dias ocorreu em média uma redução de 10,75% no
volume total do enxerto.
3) A redução do volume do enxerto do período de sua implantação até os 42
dias foi em média de 18.87%, ou seja, 22,98 mm3.

5.4.2 Densidade de volume (Vvi) de cada estrutura na região do enxerto

5.4.2.1 Enxerto ectópico da MO e da MD

Os resultados de densidade de volume (%) dos componentes envolvidos
na osteogênese ectópica em músculo de ratos induzida pela MD e MO, nos
diversos períodos analisados, encontram-se apresentados nas Tabelas 3-11 e
na Figura .25a-g.
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Tabela 4 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) da matriz
desmineralizada durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO
em músculo de rato, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Matriz alogênica desmineralizada (%)
MD

MO

0

49,57 ± 2,387 a

50,59 ± 2,305 a

7

48,79 ± 3,373 a

51,41 ± 2,607 a

10

47,89 ± 4,299 a

50,70 ± 2,468 a

14

47,36 ± 3,096 a

46,77 ± 4,514 a

21

45,91 ± 4,087 a

41,08 ± 8,674 a

28

39,79 ± 2,045 b,*

25,08 ± 1,883 b,*

42

36,84 ± 3.439 b,*

21,18 ± 4,209 b,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 25a - Densidade de volume (%) da matriz alogênica durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 5 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) do coágulo sanguineo
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Coágulo sanguineo (%)
MD

MO

0

50,43 ± 2,387 a

49,41 ± 2,305 a

7

23,99 ± 3,373 b

22,26 ± 9,308 b

10

1,07 ± 4,299 c

-

-

-

14-42

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 25b - Densidade de volume (%) do coágulo sanguíneo durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 6 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) do tecido conjuntivo
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Tecido Conjuntivo (%)
MD

MO

0

-

-

7

26,46 ± 3,840 a *

25,31 ± 7,682 a

10

43,24 ± 3,832 b

40,67 ± 4,300 b

14

40,76 ± 6,782 b

39,86 ± 1,984 b

21

34,66 ± 3,111 b,*

18,11 ± 3,504 a,c,*

28

27,14 ± 4,273 a,c,*

17,98 ± 2,342 a,c,*

42

24,70 ± 5,108 a,d,*

14,04 ± 3,143 c,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 25c - Densidade de volume (%) do tecido conjuntivo durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 7 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) do tecido cartilaginoso
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Tecido Cartilaginoso (%)
MD

MO

0

-

-

7

0,76 ± 1,249 a

1,60 ± 1,160 a,b

10

5,94 ± 0,710 b

6,24 ± 4,026 a

14

7,16 ± 2,622 b,*

3,98 ± 1,038 a,*

21

5,83 ± 0,779 b,*

1,77 ± 0,763 b,*

28

1,56 ± 0,520 a,c,*

0,650 ± 0,149 b,*

42

-

-

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 25d - Densidade de volume (%) do tecido cartilaginoso durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 8 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) do tecido ósseo
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Tecido ósseo (%)
MD

MO

0

-

-

7

-

0,62 ± 0,536 a

10

1,86 ± 0,435 a

2,38 ± 0,974 b

14

4,72 ± 1,538 b,*

9,39 ± 2,356 c,*

21

8,08 ± 0,485 c,*

15,38 ± 3,452 d,*

28

12,79 ± 2,063 d

19,04 ± 6,423 d

42

13,20 ± 2,543 d,*

21,38 ± 3,047 d,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 25e - Densidade de volume (%) do tecido ósseo durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 9 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) da medula óssea
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Medula óssea (%)
MD

MO

-

-

21

5,52 ± 1,062,a,*

23,68 ± 8,362,a,*

28

18,72 ± 4,008,b,*

37,25 ± 5,149,b,*

42

25,25 ± 4,312,b,*

43,39 ± 1,628,b,*

0-14

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 25f - Densidade de volume (%) do medula óssea durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 10a - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) dos vasos
sanguineos no tecido conjuntivo durante a osteogênese ectópica
induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos períodos
analisados.

Período
(dias)

Vasos sanguineos no conjuntivo (%)
MD

MO

0

-

-

7

19,24 ± 3,414 a

23,79 ± 2,851 a,b

10

19,88 ± 8,540 a,b

21,37 ±8,740 a

14

20,32 ± 3,666 a

20,59 ± 8,186 a

21

16,21 ± 5,653 a

16,25 ± 2,943 b,c

28

14,23 ± 3,886 a

12,80 ± 2,133 c

42

12,20 ± 3,005 b

9,32 ± 2,053 c

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Tabela 10b - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) dos vasos
sanguineos na medula ossea durante a osteogênese ectópica
induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos períodos
analisados.

Período
(dias)

Vasos sanguineos
MD

MO

-

-

21

51,27 ± 8,058 a,*

63,83 ± 4,165 a,*

28

40,37 ± 7,591 a,*

59,97 ± 6.361 b,*

42

12,57 ± 3,734 b,*

10,10 ± 3,392 c,*

0-14

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período
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Tabela 11 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) dos vasos
sanguineos durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO
em músculo de rato, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Vasos sanguineos
MD

MO

0

-

-

7

5,02 ± 0,733 a

6,28 ± 2,096 a

10

8,54 ± 1,260 b

8,74 ± 0,845 b

14

8,35 ± 2,042 b

8,18 ± 0,880 b

21

8,49 ± 1,652 b,*

17,92 ± 4,863 c

28

7,59 ± 11,46 a,b,*

24,57 ± 3,033 c

42

3,13 ± 6,19 a

5,66 ± 0,777 a

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 25g - Densidade de volume (%) dos vasos sanguíneos durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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A análise das Tabelas 3-11 e na Figuras 25a-g, juntamente com a

análise estatística dos dados mostrou que:
1) A densidade de volume da matriz alogênica no período de 0 dias não
apresentou diferenças estatísticamente significante entre os grupos (p>0.05),
ocupando em média 45,91% do enxerto. Entre 0 e 21 dias, a densidade de
volume da matriz alogênica foi similar (p>0,05) entre grupos e períodos.. Entre
0 e 42 dias a MD e MO reduziram, respectivamente, 0,26 e 0,58 vezes. Essa
redução ocorreu em duas fases, a primeira entre 0 e 21 dias, com uma redução
de 0,07 e 18,8 vezes, repectivamente, para MD e MO e a segunda, entre 21 e
28 dias, com redução de 0,13 e 0,32 vezes. Nos períodos de 28 e 42 dias a
densidade de volume da matriz alogênica no grupo de MO foi 0,36 e 0,42
vezes menor em relação a MD.
2) A densidade de volume do coágulo sanguíneo foi similar entre os grupos no
período de 0 hora, ocupando em média 49,92% do enxerto. No grupo
enxertado com MO o coágulo sanguíneo esteve ausente a partir dos 10 dias e
no de MD aos 14 dias.
3) A densidade de volume do tecido conjuntivo no período de 7 dias, não
apresentou diferença estatísticamente significante entre os grupos. Entre 7 e
14 dias aumentou em média 1.55 vezes, passando a ocupar 40,31% do
enxerto. Nos perídos subseqüentes, os grupos de MD e MO apresentaram
comportamentos diferentes. No grupo de MO, a densidade de volume reduziu
0,54 vezes entre 14 e 21 dias e manteve-se constante nos períodos
subseqüentes. Já no grupo de MD a densidade de volume do tecido conjuntivo
manteve-se constante entre 14 e 21 dias e reduziu apenas 0,28 vezes entre 21
e 42 dias.
4) A densidade de volume do tecido cartilaginoso não utrapassou 6,5% durante
todo o período analisado atingindo o pico de 5,94 e 6,24, respectivamente, para
a MD e MO aos 10 dias. No grupo de MO, a densidade de volume do tecido
cartilaginoso nos períodos de 14, 21 e 28 dias foi 0,44, 0,69 e 0,58 vezes
menor em relação ao da MD, estando ausente em ambos aos 42 dias.
5) O tecido ósseo esteve presente aos 7 dias no grupo da MO e ausente na
MD. No grupo da MO, a densidade de volume do tecido ósseo aumentou 24,80
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vezes entre 7 e 21 dias permanecendo constante até os 42 dias, enquanto que
na MD aumentou 6,87 vezes entre 10 e 28, permanecendo constante aé o final
do período experimental. No grupo da MO a densidade de volume do tecido
ósseo aos 14, 21 e 42 dias foi 1,98, 1,90 e 1,67 vezes maior em relação ao da
MD.
6) A medula óssea só estava presente aos 21 dias ocupando 5,52% e 23,68%
do enxerto, respectivamente, no grupo da MD e MO, passando a ocupar
25,25% e 43,39%, respectivamente, aos 42 dias. No grupo da MO, a densidade
de volume da medula óssea aos 21, 28 e 42 dias foi 4,28, 1,98 e 1,71 vezes
maior, respectivamente.
7) A densidade de volume dos vasos sanguíneos não apresentou diferenças
estatisticamente significante entre 7 e 14 dias, ocupando em média 7,56% da
área enxertada. No grupo da MD este valor permaneceu constante até os 28
dias e reduziu 0,59 vezes entre 28 e 42 dias. Porém, no grupo da MO a
densidade de volume aumentou 2,15 vezes entre 14 e 21 dias, permaneceu
constante até os 28 dias e reduziu 0,77 vezes entre 28 e 42 dias. No período
de 21 e 28 dias, a densidade de volume dos vasos sanguíneos na MO foi,
respectivamente 2,11 e 3,24 vezes maior.

5.4.2.2 Enxerto intra-óssea da MO e da MD

Os resultados de densidade de volume (%) dos componentes envolvidos
na osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD
e MO, nos diversos períodos analisados, encontram-se apresentados nas
Tabelas 12-19 e na Figura 26a-g.
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Tabela 12 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) da Matriz alogênica
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela a MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Matriz alogênica desmineralizada (%)
MD

MO

0

60,19 ± 2,87 a,b

61,37 ± 3.505 a

7

61,95 ± 2,23 a,b

63,99 ± 3,852 a

10

62,34 ± 3,79 a,b

65,09 ± 4,327 a

14

58,85 ± 4,85 a,b

52,74 ± 6,406 b,c

21

54,58 ± 6,19 b,c

44,71 ± 4,828 c,d

28

47,23 ± 5,59 c,d,*

38,58 ± 2,669 d,*

42

41,69 ± 5,65 d,*

32,89 ± 2,220 e,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 26a - Densidade de volume (%) da matriz alogênica desmineralizada durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
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Tabela 13 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do coágulo sanguineo
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida
pela a MD e MO, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Coagulo sanguineo (%)
MD

MO

0

39,81 ± 2,875 a

38,63 ± 3,134

7

11,72 ± 2,582 b

14,32 ± 3,327

10

6,81 ± 0,780 c,*

1,15 ± 0,151,*

-

-

14-42

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 26b - Densidade de volume (%) do coágulo sanguíneo durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.
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Tabela 14 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do tecido conjuntivo
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela a MD e MO, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Tecido conjuntivo (%)
MD

MO

0

-

7

21,45 ± 1,993 a

18,91 ± 3,595 a

10

23,95 ± 4,201 b

21,00 ± 2,836 a

14

14,91 ± 2,612 b

15,02 ± 2,234 b

21

13,67 ± 2,723 b

12,31 ± 4,293 b

28

14,02 ± 3,783 b

7,93 ± 1,531 c,b

42

10,07 ± 5,920 b

5,92 ± 1,891 d,c

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 26c - Densidade de volume (%) do tecido conjuntivo durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.
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Tabela 15 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do tecido
cartilaginoso durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária
de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Tecido cartilaginoso (%)
MD

MO

0

-

-

7

1,93 ± 1,613 a

0,87 ± 0,311 a

10

8,91 ± 2,398 b,*

4,25 ± 1,615 b,*

14

6,82 ± 1,555 b,*

3,58 ± 1,207 b

21

4,17 ± 2,217 b,*

0,74 ± 0,832 a,c

28

1,01 ± 0,528 a,c

-

42

-

-

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 26d - Densidade de volume (%) do tecido cartilaginoso durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.
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Tabela 16 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) do tecido ósseo
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela a MD e MO, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Tecido ósseo (%)
MD

MO

0

-

-

7

1,97 ± 0,760 a

1,44 ± 0,342 a

10

6,02 ± 2,389 b

7,86 ± 2,152 b

14

14,52 ± 2,133 c

17,43 ± 2,348 c

21

14,04 ± 2,666 c,d,*

19,29 ± 2,994 c,d,*

28

19,77 ± 3,491 d,*

24,95 ± 1,094 d,*

42

22,33 ± 2,594 e,*

30,61 ± 2,974 e,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 26e - Densidade de volume (%) do tecido ósseo durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.
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Tabela 17 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) da medula óssea
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela a MD e MO, nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Medula óssea (%)
MD

MO

-

-

14

4,65 ± 1,302 a

10,23 ± 4,743 a

21

12,66 ± 5,508 b,c,*

22,94 ± 3,512 b,c,*

28

17,24 ± 3,619 c,*

27,69 ± 3,067 c,d,*

42

24,51 ± 2,844 d,*

30,27 ± 1,626 d,*

0 -10

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 26f - Densidade de volume (%) da medula óssea durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.
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Tabela 18a - Densidade de volume (%) dos vasos sanguíneos no tecido conjuntivo e
na medula óssea nos enxertos de MD e MO durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Vasos sanguineos (%)
MD

MO

0

-

-

7

16,31 ± 4,023 a

22,25 ± 3,173 a

10

19,78 ± 2,920 a

22,06 ± 3,832 a

14

18,64 ± 1,952 a,*

24,92 ± 4,065 a,*

21

17,26 ± 2,331 a

20,88 ± 3,493 a

28

20,25 ± 2,454 a,*

12,18 ± 2,133 b,*

42

10,87 ± 1,138 b

9,32 ± 2,054 b

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Tabela 18a - Densidade de volume (%) dos vasos sanguíneos no tecido conjuntivo e
na medula óssea nos enxertos de MD e MO durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Vasos sanguineos (%)
MD

MO

-

-

14

63,35 ± 4,431 a

65,34 ± ,719 a

21

64,40 ±4 ,778 a

68,58 ± 4,822 a

28

52,69 ± 3,060 b

59,97 ± 6,361 b

42

41,29 ± 1,996 b,*

26,65 ± 3,904 b,*

0-10

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período
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Tabela 19 - Média e desvio-padrão da densidade de volume (%) dos vasos
sanguíneos nos enxertos de MD e MO durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.

Período
(dias)

Vasos sanguineos (%)
MD

MO

0

-

-

7

3,44 ± 0,724 a

4,16 ± 0,723 a

10

2,92 ± 0,909 a

4,63 ± 1,004 a

14

5,64 ± 0,573 b

9,44 ± 4,506 b

21

10,44 ± 3,296 c,*

18,49 ± 2,788 c,*

28

12,01 ± 2,926 c,*

17,61 ± 2,339 c,*

42

11,29 ± 2,015 c,*

8,65 ± 1,279 b,d,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 26g - Densidade de volume (%) dos vasos sanguíneos durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos
diversos períodos analisados.
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A análise das 12-19 e na Figura 26a-g juntamente com a análise

estatística dos dados mostrou que:
1) A densidade de volume da matriz alogênica no período de 0 e 10 dias não
apresentaram diferenças

estatísticamente significante entre os

grupos

(p>0.05), ocupando em média 62,48% da região enxertada. Entre 10-14 dias a
densidade de volume da matriz alogênica manteve-se constante no grupo de
MD e reduziu 0,19 vezes no grupo de MO. No grupo de MO, a densidade de
volume da matriz alogênica reduziu gradualmente 0,50 vezes entre 10 e 42
dias, enquanto que, na da MD a redução foi de apenas 0,29 vezes entre 14 e
42 dias. No grupo de MO, a densidade de volume da matriz alogênica nos
períodos de 28 e 42 dias foi 0,18 e 0,21 vezes menor, respectivamente, em
relação ao grupo de MD.
2) A densidade de volume do coágulo sanguíneo foi similar entre os grupos no
período de 0 hora, ocupando em média 39,21% da área do enxerto. Entre 0 e
10 dias a densidade de volume do coágulo sanguíneo no grupo de MO
diminuiu 0,82 e 0,97 vezes em relação ao da MD e esteve ausente nos
períodos subsequentes. No grupo de MO a densidade de volume do coágulo
sanguíneo, no período de 10 dias foi 0,97 vezes menor em relação ao da MD.
3) A densidade de volume do tecido conjuntivo entre 7 e 10 dias, não
apresentou diferença estatísticamente significante entre os grupos e períodos,
ocupando em média 21,32% da área do enxerto. Entre 10 e 14 dias a
densidade de volume do tecido conjuntivo reduziu em média 0,30 vezes,
passando a ocupar em media 14,96% do enxerto. Este valor se manteve
constante entre 14 e 42 dias no grupo de MD, enquanto que, no da MO reduziu
0,72 vezes. A densidade de volume do tecido conjuntivo no grupo de MO foi
0,43 e 0,41 vezes menor, respectivamente, no período de 28 e 42 dias em
relação ao da MD.
4) A densidade de volume do tecido cartilaginoso não utrapassou 9% da área
enxertada durante todo o período analisado atingindo o pico de 8,91 e 4,25,
respectivamente, para a MD e MO aos 10 dias. A densidade de volume do
tecido cartilaginoso no grupo da MD diminuiu 0,88 vezes entre 10 e 28 dias e
esteve ausente aos 42 dias, enquanto que, no grupo da MO, reduziu 0,41
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vezes entre 10 e 21 dias e esteve ausente nos períodos subseqüentes. A
densidade de volume do tecido cartilaginoso no grupo de MO nos períodos de
10, 14 e 21 dias foi, respectivamente, 0,52, 0,37 e 0,82 vezes menor em
relação ao da MD.
5) A densidade de volume do tecido ósseo aos 7 dias, foi de 1,97 e 1,44%,
respectivamente, para o grupo MD e MO, não apresentando diferenças
estatisticamente significante entre os grupos. Entre 7 e 14 dias, a densidade de
volume de tecido ósseo no grupo da MD e MO aumentou, respectivamente,
7,37 e 12,10 vezes, mantendo-se constante até os 21 dias. Entre 21 e 42 dias,
a densidade de volume do tecido ósseo aumentou em média 1,59 vezes, em
ambos os grupos. No grupo da MO a densidade de volume do tecido ósseo,
nos períodos de 21, 28 e 42 dias foi 1,37, 1,26 e 1,37 vezes maior,
respectivamente, em relação ao grupo de MD.
6) A medula óssea no grupo da MD e MO só esteve presente aos 14 dias,
ocupando 4,65% e 10,23% do enxerto, respectivamente. Entre 14 e 42 dias a
densidade de volume da medula óssea no grupo MD e MO aumentou
gradualmente 5,24 e 2,96 vezes, respectivamente, passando a ocupar,
respectivamente, 24,51% e 30,27% do enxerto. A densidade de volume da
medula óssea no grupo MO, nos períodos de 21, 28 e 42 dias foi,
respectivamente 1,49, 1,60 e 1,24 vezes maior em relação ao grupo de MD.
7) A densidade de volume dos vasos sanguíneos não apresentou diferenças
estatisticamente significante entre 7 e 14 dias, ocupando em média 3,78% do
enxerto. Entre 10 e 21 dias, a densidade de volume dos vasos sanguíneos nos
grupos de MD e MO aumentou, respectivamente, 3,57 e 4,44 vezes, passando
a ocupar 10,44 e 18,49% do enxerto. A densidade de volume dos vasos
sanguíneos no grupo da MD manteve-se constante entre 21 e 42 dias,
enquanto que, no da MO diminuiu 0,51% vezes entre 28 e 42 dias. Com
relação aos grupos, a densidade de volume dos vasos sanguíneos no grupo da
MO, nos períodos de 21 e 28 dias, foi respectivamente, 1,77 e 1,44 vezes
maior em relação ao da MD e no período de 42 dias 0,23 vezes menor.
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5.4.3 Número de osteoblastos e osteócitos por mm2 (Ni) na região do
enxerto

5.4.3.1 Enxerto ectópico da MO e da MD

Os resultados obtidos para o número de condrócitos, osteócitos e
osteoblastos/mm2 de tecido envolvidos na osteogênese ectópica induzida pela
MD e MO em músculo de rato, nos diferentes períodos pós-enxertia,
encontram-se apresentados nas Tabelas 20-21 e na Figura 27a-b.
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Tabela 20 - Média e desvio padrão do número de osteoblastos/mm2 durante a
osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos
diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de osteoblastos/mm2
MD

MO

0

-

-

7

-

11,20 ± 2,821 a

10

30,25 ± 7,071 a

37,104 ± 12,212 b

14

73,77 ± 24,038 b,*

146,72 ± 36,826 c,d,*

21

113,60 ± 11,629 c,*

240,90 ± 27,908 d,*

28

147,87 ± 44,562 d

131,98 ± 24,511 c,e

42

60,73 ± 18,681 e

60,70 ± 8,654 f

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 27a - Número de osteoblastos/mm2 durante a osteogênese ectópica induzida
pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos períodos analisados.
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Tabela 21 - Média e desvio padrão do número de osteócitos/mm2 durante a
osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos
diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de osteócitos/mm2
MD

MO

0

-

-

7

-

7,69 ± 1,910 a

10

25,64 ± 5,169 a

27,03 ± 9,064 b

14

65,77 ± 21,794 b,*

130,83 ± 32,838 c

21

112,37 ± 6,342 c,*

214,28 ± 32,455 d

28

160,42 ± 23,580 d,*

219,23 ± 21,604 d

42

108,61 ± 21,452 b,e,*

156,38 ± 25,132 c,e,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 27b - Número de osteócitos/mm2 durante a osteogênese ectópica induzida pela
MD e MO em músculo de rato, nos diversos períodos analisados.
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A análise das Tabelas 20-21 e das Figuras 27a-b juntamente com a
análise estatística dos dados mostrou que:
1) Os osteoblastos estavam ausentes no grupo de MD aos 7 dias, enquanto
que, no grupo da MO havia 11,20 osteoblastos/mm2. Aos 10 dias, o número de
osteoblastos não apresentou diferenças estatisticamente significantes entre
grupos, exibindo em média 33,68 osteoblastos/mm2. Entre 10 e 28 dias, no
grupo da MD e MO o número de osteoblastos aumentou, respectivamente, 4,89
e 6,49 vezes entre 10 e 28 dias e reduziu 0,58 e 0,54 vezes entre 28 e 42 dias.
No grupo de MO no período de 14 e 21 dias, o número de osteoblastos foi,
respectivamente, 1,98 e 2,12 vezes maior em relação ao grupo da MD
2) Os osteócitos estavam ausentes no grupo da MD aos 7 dias, enquanto que,
no grupo da MO havia 7,69 osteoblastos/mm2 Aos 10 dias, o número de
osteoblastos não apresentou diferenças estatisticamente significante entre
grupos, exibindo em média 26,33 osteoblastos/mm2. Entre 10 e 28 dias, no
grupo da MD o número de osteoblastos aumentou gradativamente 6,25 vezes
entre 10 e 28 dias e reduziu 0,32 vezes entre 28 e 42 dias. Já, no grupo de
MO, o número de osteoblastos aumentou 7,92 vezes entre 10 e 21 dias e
reduziu 0,27 vezes entre 21 e 42 dias. No grupo de MO no período de 14, 21,
28 e 42 dias o número de osteoblastos foi, respectivamente 1,98, 1,90, 1,36 e
0,43 vezes maior em relação ao grupo da MD.

5.4.3.2 Enxerto ortotópico da MO e da MD
Os resultados obtidos para o número de osteócitos e osteoblastos/mm2
envolvidos na osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida
pela a MD e MO, nos diversos períodos analisados, encontram-se
apresentados nas Tabelas 21-22 e na Figura 28.
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Tabela 22 - Média e desvio padrão do número de osteoblastos/mm2 durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de osteoblastos/mm2
MD

MO

0

-

-

7

3,99± 12,858 a

24,28 ± 5,770 a

10

104,45 ± 27,388 b

142,33 ± 38,173 b

14

235,51 ± 35,531 c,*

304,42 ± 23,460 c,*

21

211,03 ± 28,132 c,*

327,17 ± 41,564 c,*

28

245,36 ± 31,684 c

233,52 ± 10,704 d

42

121,79 ± 14,645 b,d

84,712 ± 6,277 e

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 28a - Número de osteoblastos/mm2 durante a osteogênese ortotópica em
defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 23 - Média e desvio padrão do número de osteócitos/mm2 durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de osteócitos/mm2
MD

MO

0

-

-

7

22,35 ± 4,839 a

16,31 ± 3,850 a

10

87,34 ± 14,133 b

114,48 ± 25,555 b

14

165,50 ± 27,596 c,d

240,04 ± 30,248 c

21

187,25 ± 33,765 d

331,96 ± 29,346 d

28

273,38 ± 55,156 e

392,68 ± 17,758 e

42

192,45 ± 16,307 c,d

192,45 ± 18,697 f

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 28b - Número de osteócitos/mm2 durante a osteogênese ortotópica em defeitos
na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos períodos
analisados.

.
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A análise das Tabelas 22-23 e da Figura 28a-b juntamente com a

análise estatística dos dados mostrou que:
1) O número de osteoblastos, aos 7 dias, no grupo da MD e MO foi de,
respectivamente 32,99 e 24,48 osteoblastos/mm2 não apresentando diferenças
estatisticamente significante entre os grupos. Entre 7 e 14 dias o número de
osteoblastos no grupo da MD e MO aumentou, respectivamente, 7,13 e 13,47
vezes, mantendo-se constante até os 28 dias no grupo da MD e até os 21 dias
no da MO. O número de osteoblastos reduziu 0,50 vezes entre 28 e 42 dias no
grupo da MD e 0,74 vezes entre 21 e 42 dias no grupo de MO. O número de
osteoblastos no grupo de MO aos 14 e 21 dias foi, respectivamente, 1,29 e
1,55 vezes maior aos 42 dias 0,37 vezes menor.
2) O número de osteócitos no grupo de MD e MO foi de 34,19 x 103 e 24,95 x
103 osteócitos/mm2 aos 7 dias. Entre 7 e 28 dias, o número de osteócitos no
grupo de MD e MO aumentou, respectivamente, 12,08 e 24,11 vezes e entre
28 e 42 dias reduziu 0,49 e 0,30 vezes, respectivamente.

5.4.4 Densidade de volume (Vvi) e número osteoclastos/mm2 (Ni) na
região do enxerto

5.4.4.1 Enxerto ectópico da MO e da MD

Os resultados obtidos para densidade de volume de e número de
osteoclastos/mm2 da regiao do enxerto durante osteogênese ectópica induzida
por MD e MO em músculo de rato, nos diferentes períodos pós-enxertia,
encontram-se apresentados nas Tabelas 24-25 e no Figura 29a-b.
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Tabela 24 - Média e desvio padrão do número de osteoclastos/mm2 durante a
osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos
diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de osteoclastos/mm2
MD

MO

0

-

-

7

-

6,28 ± 2,131 a

10

12,58 ± 3,673 a

15,06 ± 3,120 b

14

25,11 ± 4,980 b,*

70,11 ± 15,068 c,*

21

32,50 ± 8,370 b,c,*

80,23 ± 12,863 c,*

28

48,66 ± 15,631 c,

43,75 ± 10,982 d

42

14,97 ± 4,133 a,d

14,85 ± 5,680 b,e

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 29a - Número de osteoclastos/mm2 durante a osteogênese ectópica induzida
pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos períodos analisados.
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Tabela 25 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) de osteoclastos
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Osteoclastos (%)
MD

MO

0

-

-

7

-

0,48 ± 0,208 a

10

1,08 ± 0,735 a

1,16 ± 0,334 b

14

2,92 ± 0,376 b

5,36 ± 0,996 c

21

3,94 ± 0,862 c

4,88 ± 0,715 c

28

4,86 ± 1,281 c

3,14 ± 0,844 b,d

42

2,34 ± 0,910 c

1,08 ± 0,404 a,b,d,e

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 29b - Densidade de volume de osteoclastos (%) durante a osteogênese
ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos diversos
períodos analisados.
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A análise das Tabelas 24-25 e da Figura 29a-b juntamente com a
análise estatística dos dados mostrou que:
1) Os osteoclastos no grupo da MD estavam ausentes aos 7 dias enquanto
que, no grupo da MO já havia 6,28 osteoclastos por mm2. Aos 10 dias o
número

de

osteoclastos

não

apresentou

diferenças

estatísticamente

significantes entre grupos exibindo em média 13,82 osteoclastos/mm2. Entre 10
e 21 dias, o número de osteoclastos no grupo da MD e MO aumentou 2,58 e
5,33 vezes, respectivamente, e entre 21 e 42 dias reduziu 0,53 e 0,81 vezes,
respectivamente. No grupo de MO, o número de osteoclastos no período de 14
e 21 dias foi 2,79 e 2,46 vezes maior em relação ao grupo de MD.
2) A densidade de volume apresentou padrão diferente em relação ao número
de osteoclastos, só sendo observadas diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos no período de 14 dias. Neste período, a densidade de volume
dos osteoclastos no grupo da MO foi apenas 1,83 vezes maior em relação ao
da MD, indicando que os osteoclastos presentes no grupo da MD são mais
volumosos. Isto também pode ser confirmado durante a análise morfológica.

5.4.4.2 Enxerto ortotópico da MO e da MD
Os resultados obtidos para o número de osteoclastos/mm2 envolvidos na
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e
MO, nos diversos períodos analisados, encontram-se apresentados nas
Tabelas 26-27 e na Figura 30a-b
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Tabela 26 - Média e desvio padrão do número de osteoclastos/mm2 durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de osteoclastos/mm2
MD

MO

0

-

-

7

-

0,85 ± 0,378 a

10

3,02 ± 1,249 a,*

17,49 ± 2,376 b,*

14

8,87 ± 1,988 b,*

56,39 ± 9,815 c,*

21

21,49 ± 3,503 c,*

60,85 ± 11,249 c,*

28

29,87 ± 4,377 c,*

34,37 ± 6,299 d,*

42

5,87 ± 2,001 b,d,*

1,42 ± 1,260 a,e,*

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 30a - Número de osteoclastos/mm2 durante a osteogênese ortotópica em
defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos
períodos analisados.
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Tabela 27 - Média e desvio padrão da densidade de volume (%) durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Osteoclastos (%)
MD

MO

0

-

-

7

-

0,22 ± 0,136 a

10

0,56 ± 0,184 a

1,87 ± 0,601 b

14

1,53 ± 0,523 b

4,98 ± 1,217 c

21

3,10 ± 0,684 c

4,60 ± 0,842 c

28

3,71 ± 1,145 d

1,77 ± 0,566 b

42

1,88 ± 0,423 b

1,15 ± 1,036 b

Letras diferentes: p<0.05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0.05 entre grupos por período

Figura 30b - Densidade de volume de osteoclastos (%) durante a osteogênese
ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO,
nos diversos períodos analisados.
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A análise das Tabelas 26-27 e da Figura 30a-b juntamente com a

análise estatística dos dados mostrou que:
1) No grupo da MD os osteoclastos estavam ausentes aos 7 dias, enquanto
que, no grupo da MO exibia 0,85 osteoclastos/ mm2. O número de osteoclastos
no grupo da MD aumentou 7,11 veze entre 10 e 21 dias, permaneceu
constante até os 28 dias e reduziu 0,80 vezes até os 42 dias. Enquanto que, no
grupo da MO o número de osteoclastos aumentou 66,34 vezes entre 7 e 14
dias, permaneceu constante até o período de 21 dias e reduziu 0,98 vezes
entre 21 e 42 dias. No grupo da MO o número de osteoclastos aos 10, 14 e 21
dias foi, respectivamente, 5,79, 6,35, 2,83 vezes maior em relação ao grupo da
MD porém, aos 42 dias foi 0,75 menor.
2) A densidade de volume dos osteoclastos apresentou padrão diferente em
relação ao seu número. Aos 10, 14, 21 dias, a densidade de volume dos
osteoclastos no grupo da MO foi de , respectivamente, 3,33, 3,25 e 1,48 vezes
menor em relação ao da MD, e aos 28 dias 0,52 vezes menor, indicando que
os osteoclastos presentes no grupo da MD são mais volumosos. Isto também
pode ser confirmado durante a análise morfológica.

5.5 RESULTADOS IMUNOISTOQUÍMICOS

Como o padrão de marcação foi similar entre material enxertado/sítio de
implantação evitamos realizar uma descrição repetitiva, por isso, os resultados
estão

comentados

com

relação

apenas

quanto

o

tipo

de

material

enxerto/períodos. Os resultados morfológicos para cada proteína estão
ilustrados nas Figuras 31a-d.
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5.5.1 Imunomarcação para VEGF

Os resultados morfológicos para o VEGF estão ilustrados nas Figuras
31a-b.
Aos 7 dias, tanto as partículas da MD como de MO mais superficiais
mostram envolvidas por tecido conjuntivo ricamente celularizado, com
inúmeras células alongadas tipo fibroblasto imunomarcadas (comparar Fig 31aa1 com 31b-b1), que pareciam migrar para região central ainda ocupada pelo
coágulo sanguíneo. Neste período, algumas células aderidas à superfície da
MD e raramente no seu interior exibiam imunomarcação (Fig. 31a2-a3 e 31a1),.
Já aos 10 e 14 dias, algumas partículas MD íntegras exibiam nas superfícies
neoformação de tecido cartilaginoso e ósseo com células na sua superfície e
ao redor do tecido cartilaginoso imunomarcadas para o VEGF (Fig. 31a4-a5 e
31a7). Neste mesmo período, em praticamente todas as partículas de MO e em
algumas de MD observou-se reabsorção por osteoclastos, com presença de
tecido conjuntivo ricamente vascularizado e inúmeras células imunomarcadas
(ver seta preta nas Figs. 31a6

e

31b3-b4). Nas partículas de MO, as áreas de

neoformação óssea e de reabsorção do tecido cartilaginoso e ósseo
neoformado apresentavam inúmeras células imunomarcadas para o VEGF e
tecido conjuntivo ricamente vascularizado (31b2-b5). No período de 21 e 28
dias, algumas partículas de MD ainda estavam íntegras e circundadas por
tecido conjuntivo fibroso, com raras células imunomarcadas nas suas
superfícies (Fig. 31a8), enquanto outras, circundadas por tecido ósseo ou
tecido

conjuntivo

apresentavam-se

frouxo

ou

parcialmente

medula

óssea

reabsorvidas

e

ricamente
com

vascularizada,

inúmeras

células

superfíciais imunomarcadas para VEGF (Fig. 31a8-a9). Neste mesmo período,
no grupo da MO, a maioria das partículas de MO apresentavam estágio
avançado de reabsorção com presença de inúmeros osteoclastos e de células
imunomarcadas contra VEGF e de tecido conjuntivo frouxo ou de medula
óssea ricamente vascularizada (Fig. 31b6-b8). Aos 42 dias, grande parte das
partículas de MO e algumas da MD apresentavam estágio avançado de
reabsorção com formação de tecido ósseo (TO) e medular (TM) com poucas
células imunomarcadas na superfície óssea voltada para a medula óssea ou
associada a MD em reabsorção (comparar Fig. 31a10-a11 com 31b10-b11).
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Figura 31a-a5 - Fotomicrografia do enxerto da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra VEGF: a-a1) no
período de 7 dias, observar a MD circundada por tecido conjuntivo
(TC) ricamente celularizado, com inúmeras células alongadas tipo
fibroblasto (seta azul) imunomarcados; a2-a3) ainda no período de
7 dias, algumas células aderidas a superfície da MD (seta preta) e
outras no seu interior (seta verde) mostram-se imunomarcadas;
a4-a5) no período de 14 dias, observar a MD íntegra com
neoformação de tecido cartilaginoso (asterisco) e ósseo com
células da superfície óssea (seta vermelha), e ao redor (seta
preta)
do tecido cartilaginoso (asterisco)
condrócitos,
imunomarcadas. Método SABC peroxidase. Aumentos: a e a4 =
80x; demais = 320x.
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Figura 31a6-a11 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra VEGF: a6-a7) período de
14 dias, notar os osteoclastos (seta verde) na superfície da MD
circundada por tecido conjuntivo ricamente vascularizado (V) com
inúmeras células imunomarcadas (seta preta) e a MD íntegra associada
ao ósso neoformado (TO) com osteócitos e células na sua superfície
imunomarcadas (seta vermelha); a8-a9) período de 21 dias, notar que a
MD circundada por tecido conjuntivo fibroso (TF) apresenta-se íntegra e
com poucas células imunomarcadas na sua superfície, enquanto que,
as circundadas por tecido ósseo (TO) e tecido conjuntivo frouxo
ricamente vascularizado apresentam parcialmente reabsorvidas com
inúmeras células ósseas (seta vermelha) na sua superficie (seta preta)
imunomarcadas; a10-a11) no período de 42 dias, observar que nas áreas
onde a MD apresenta estágio avançado de reabsorção com formação
de tecido ósseo (TO) e medular (TM) exibem poucas células
imunomarcadas (seta vermelha) na superfície óssea voltada para a
medular (Tm) ou na MD em reabsorção (seta preta). Método SABC
peroxidase. Aumentos: a8 e a10 = 80x; demais = 320x.
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Figura 31b-b5 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra VEGF: b-b1) no
período de 7 dias, observar a MO circundada por tecido conjuntivo
(TC) ricamente celularizado apresentando inúmeras células
alongadas tipo fibroblasto imunomarcadas (seta pretal) e invasão
destas células no interior dos antigos canais nutritivos (seta azul);
b2-b5) período de 14 dias, a MO com extensas áreas de reabsorção
com células imunomarcadas na sua superfície (seta preta). Alguns
condrócitos presentes no tecido cartilaginoso (asterisco) e osteócitos
e células (seta vermelha) presentes na superfície óssea também
apresentam-se imunomarcados. Método SABC peroxidase.
Aumentos: b2 = 80x; demais = 320x.

5 Resultados

253

Figura 31b6-b11 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra VEGF: b6-a8) no
período de 21 dias, observar inúmeras células imunomarcadas
(seta preta) e osteoclastos (seta verde) na superfície da MO
reabsorvida, envolvendo um tecido conjuntivo (TC) ricamente
vascularizado (V) ou medula óssea (TM); b9-b11) período de 28 dias,
observar que a MO apresenta estágio avançado de reabsorção com
grande formação de tecido ósseo (TO) e medular (TM) com células
imunomarcadas (seta vermelha) no interior de alguns canais
nutritivos (seta azul) ou na superfície da MO em reabsorção (seta
preta). Método SABC peroxidase. Aumentos: b9 = 80x; demais =
320x.
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5.5.2 Imunomarcação para RANKL

Os resultados morfológicos para o RANKL estão ilustrados nas Figuras
31c-d.
No período de 7 dias, no grupo da MD e MO as partículas de MD
mostravam-se circundadas por tecido conjuntivo ricamente celularizado com
células alongadas tipo fibroblasto imunomarcadas para RANKL (Fig 31c-c1

e

31d1), que pareciam migrar para região central ainda ocupada pelo coágulo
sanguíneo em reabsorção. Ainda no período de 7 dias, algumas células aderidas
a superfície da MD e MO estavam associadas a pequena neoformação de tecido
cartilaginoso e/ou ósseo e apresentavam imunomarcação para RANKL (Fig
31c2-c3 e 31d1-d2). No grupo de MO, as partículas de MO também apresentavam
sinais de reabsorção, tanto na superfície externa quanto no interior dos canais
nutritivos, com a presença de inúmeras células imunomarcadas para RANKL;
em algumas áreas havia a formação de tecido cartilaginoso e neste caso, os
condrócitos não apresentavam imunomarcação para RANKL (Fig 31c2-c5). Entre
10 e 14 dias, no grupo da MO, células nas superfícies das partículas da MO
reabsorvidas e nas áreas de neoformação cartilaginosa e óssea exibiam
imunomarcação, tanto em células alongadas tipo fibroblasto, como em
condrócitos imaturos, osteócitos e osteoblastos (Fig 31d6-c7). Já na MD, a
marcação foi muito menor e a maioria das células imunomarcadas para RANKL
estavam associadas à osteoclastos e envolvida por tecido conjuntivo ricamente
vascularizado (Fig 31c4-c5). Aos 21 dias, no grupo da MD e MO, na superfície
das partículas reabsorvidas e do tecido ósseo neoformado havia várias células
imunomarcadas para RANKL (Fig 31c6-c8 e 31d10), sendo que, em alguns casos
formavam canais preenchidos por tecido conjuntivo ricamente vascularizado (Fig
31c9) ou extensas áreas preenchidas por medula óssea ricamente vascularizada
(Fig 31d10). Entre 28 e 42 dias, no grupo de MD, as células imunomarcadas para
RANKL eram mais evidentes na superfície da MD reabsorvida e no tecido ósseo
associado a áreas de reabsorção para a formação dos canais nutritivos e
medulares (Fig 31c10-c11). No grupo de MO, as células imunomarcadas para
RANKL estavam presentes em menor número na superfície óssea voltada a
extensos espaços medulares maduros (ricos em adipócitos e menos
vascularizada) e mais frequentes em áreas de reabsorção da MO (31d11).

5 Resultados

257

Figura 31c-c5 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra RANKL: c-c1) no
período de 7 dias, observar a MD circundada por tecido conjuntivo
(TC) ricamente celularizado, com algumas células (seta azul)
imunomarcadas; c2-c3) ainda no período de 7 dias, algumas células
aderidas a superfície da MD (seta preta) associada a pequena
neoformação de tecido cartilaginoso (círculo) exibe células
imunomarcadas; c4-c5) no período de 14 dias, observar células
imunomarcadas (seta vermelha) na superfície da MD circundada por
osteoclastos (seta verde) e tecido conjuntivo (TC) ricamente
vascularizado (V). Método SABC peroxidase. Aumentos: c, c2 e c4 =
80x; c5 = 320x, c1 e c3. = 800x.
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Figura 31c6-c11 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra RANKL: c6-c8) no
período de 21 dias, observar células imunomarcadas na superfície da
MD reabsorvida (seta preta) e no tecido ósseo neoformado (TO). No
interior da MD pequenas áreas de reabsorção por osteoclastos
exibem células imunomarcadas (seta azul); c9) período de 21 dias,
observar a formação de canais no interior da MD reabsorvida
circundada por tecido ósseo (TO) e o interior preenchido por tecido
conjuntivo ricamente vascularizado; c10-c11) no período de 28-42
dias, observar a neoformação óssea (TO) e medular (TM) na
superfície da MD, com células imunomarcadas (seta vermelha),
apenas nas áreas de reabsorção para formação dos canais nutritivos
(CN) e espaços medulares (TM). Método SABC peroxidase.
Aumentos de 320x.
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Figura 31d-d5 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra RANKL: d-d1) no
período de 7 dias, observar a MO circundada por tecido conjuntivo
(TC) ricamente celularizado, com células próximas a superfície
imunomarcadas (seta preta); d2-d5) período de 7 dias, mostra no
interior da MO áreas de reabsorção, contendo algumas células
imunomarcadas (seta azul) ou preenchimento por tecido
cartilaginoso (asterisco). Na superfície da MO presença de algumas
células imunomarcadas (seta preta). Método SABC peroxidase.
Aumentos = d, d2 e d3 = 320x, demais = 800x.
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Figura 31d6-d11 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra RANKL: d6-d7) no
período de 14 dias, observar na superfície da MO formação direta
de tecido ósseo e de tecido cartilaginoso (asterisco) envolto por
tecido ósseo contendo osteócitos e células superficiais (seta
vermelha). O tecido conjuntivo fibroso não apresenta células
imunomarcadas; d10) período de 21 dias, observar o pequeno
fragmento de MO associado ao tecido ósseo neoformado (TO) com
células imunomarcadas (seta vermelha) e osteoclastos (seta verde)
na sua superfície. Notar também a ampla área de medula óssea
ricamente vascularizada; d11) período de 28 dias, observar a
neoformação óssea na superfície da MO, envolvendo o tecido
medular (TM) composto principalmente por tecido adiposo. Notar a
presença de imunomarcação apenas nas áreas de reabsorção da
MO. Método SABC peroxidase. c, c2 e c4 = 80x.
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5.5.3 Imunomarcação para OPG

Os resultados morfológicos para o OPGF estão ilustrados nas Figuras
31e-f.
No período de 7 dias, no grupo da MD e MO a maioria das partículas
estavam circundadas por tecido conjuntivo ricamente celularizado e não
apresentava células imunomarcadas para OPG (Fig 31e-e2

e

31f-f1), somente

em algumas regiões células imunomarcadas estavam aderidas a superfície da
MD e MO, e associadas ao início da diferenciação de células cartilaginosas e
óssea (Fig 31e-e4 e 31f2). Neste período, principalmente no grupo da MO, a
imunomarcação estavam presentes nas áreas de neoformação de tecido
cartilaginoso e ósseo em condrócitos, osteoblastos e células superficiais (31f2f5). Aos 14 dias, nos grupos de MD e MO, células imunomarcadas para OPG
estavam presentes na superfície reabsorvida da MD e MO e no tecido ósseo
neoformado (Fig 31e-e8 e 31f6-f7), principalmente nos osteoblastos e
osteócitos. Aos 21 dias, em ambos os grupos, nas superfícies das partículas de
MD e MO que exibiam formação óssea (TO), muitas células imunomarcadas
estavam presentes na superfície óssea e na superfície da MD reabsorvida (Fig
31e9 e 31f8). No grupo da MO onde a reabsorção por células gigantes
multinucleadas era mais exacerbada, praticamente não havia células
imunomarcadas para OPG (31f9). Entre 28-42 dias, no grupo da MD onde o
processo reabsorção da matriz e de formação óssea estavam mais atrasados
em relação ao da MO, com muitas partículas de MD íntegras, somente as
áreas de reabsorção das MDs e de formação de tecido ósseo e medular,
exibiam osteócitos e osteoblastos e seus precursores imunomarcados para
OPG (31e10-e11). Já no grupo da MO, o número de células imunomarcadas
diminuiu com o transcorrer do tempo, sendo que aos 42 dias praticamente não
exibia células imunomarcadas e o tecido ósseo já apresentava-se mais
maduro, circundando extensas áreas de medula óssea e restos de MO em
reabsorção por células mononucleadas (31f10-f11).
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Figura 31e-e5 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra OPG: e-e2) no período
de 7 dias, observar a MD circundada por tecido conjuntivo (TC)
ricamente celularizado e ausência de células imunomarcadas; e3-e4)
ainda no período de 7 dias, algumas células imunomarcadas (seta
preta) aderidas na superfície da MD circundada por tecido conjuntivo;
e5) no período de 14 dias, observar a superfície da MD com sinais de
reabsorção por células mononucleadas e raras células do tecido
conjuntivo (TC) imunomarcados (seta preta). Método SABC
peroxidase. Aumentos de 320x.
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Figura 31e6-e11- Fotomicrografia do enxerto intra-osseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra OPG: e6-e8) no período
de 14 dias, observar a neoformação óssea (TO) na superfície da MD
com osteócitos (seta azul) imunomarcados. Notar as células
imunomarcadas (seta preta) na superfície da MD reabsorvida; e9)
período de 21 dias, observar na superfície da MD a formação óssea
(TO) e medular (TM) com células imunomarcadas na sua superfície
óssea (seta vermelha) e da MD reabsorvida (seta preta); e10-e11)
período de 28-42 dias, notar a intensa neoformação óssea com
osteócitos (seta vermelha) e osteoblastos (seta verde)
imunomarcadas. Notar o tecido medular (TM) sem imunomarcação
envolvido pelo tecido ósseo (TM). Método SABC peroxidase.
Aumentos de 320x.
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Figura 31f-f5 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra OPG: f-f1) no período
de 7 dias, observar a MO com evidencia do DAB no interior das
lacunas dos osteócitos (seta azul) circundada por tecido conjuntivo
(TC) ricamente celularizado, sem evidencias de células
imunomarcadas (seta preta); f2-f5) período de 7 dias, com formação
de tecido cartilaginoso (asterisco) na superfície e no interior da MO
com algumas células imunomarcadas (seta vermelha) no tecido
ósseo que envolve o tecido cartilaginoso (asterisco). Método SABC
peroxidase. Aumento de 320x.
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Figura 31f6-f11 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz ossea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra OPG: f6-f7) no período
de 14 dias, observar na superfície da MO, o tecido cartilaginoso
(asterisco) e ósseo com células imunomarcadas. Notar as áreas
reabsorvidas no interior da MO com formação de tecido ósseo com
células e matriz imunomarcadas; f8-f9) período de 21 dias, notar na
superfície da MO reabsorvida osteoblastos (seta preta)
imunomarcados, acompanhado de tecido medular (TM) e ausência
de imunomarcação nas áreas de intensa reabsorção por
osteoclastos (seta verde); f10-f11) período de 42 dias, observar o
tecido ósseo (TO) e medular (TM) mais maduro e a MO em
reabsorção por células mononucleadas, sem sinais de
imunomarcação. Método SABC peroxidase. Aumento de 320x.
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5.5.4 Imunomarcação para BMP-7

Os resultados morfológicos para o BMP-7 estão ilustrados nas Figuras
31g-h.
No período de 7 dias, no grupo da MD em algumas regiões as partículas
de MD estavam circundadas por tecido conjuntivo ricamente celularizado mas,
com ausência de células imunomarcadas para BMP-7 (Fig. 31g) e em outras
regiões formava um aglomerado de células imunomarcadas para BMP-7 na
superfície da MD (Fig. 31 g1). Já no grupo de MO, células imunomarcadas para
BMP-7 estavam presentes tanto na superfície quanto no interior das partículas
de MO associado a neoformação do tecido cartilaginoso e ósseo (Fig. 31h-h3)
Entre 10 e 14 dias, no grupo da MD, as células imunomarcadas estavam
aderidas à superfície da MD (Fig. 31g2) associadas a formação de tecido
cartilaginoso e ósseo, com osteócitos e osteoblastos imunomarcados para
BMP-7 (Fig. 31g2-g3). Os pequenos espaços entre duas partículas de MD,
principalmente nas localizadas na região mais central do enxerto exibiam
preenchimento por tecido cartilaginoso (asterisco) e algumas células em
diferenciação imunomarcadas (Fig31g4-g5). Já no grupo de MO extensas áreas
de formação de tecido cartilaginoso e ósseo tanto na superfície da MO quanto
nas áreas de reabsorção exibiam várias células imunomarcadas para BMP-7
(Fig. 31h4-h5). No período de 21 dias, ambos os grupos exibiram áreas de
formação e de reabsorção do tecido cartilaginoso e ósseo com precursores de
células ósseas e células ósseas imunomarcadas para BMP-7 (Fig. 31g6-g7).
Neste período, extensas áreas de reabsorção da MD também exibiram em sua
superfície e no tecido cartilaginoso em formação células imunomarcadas para
BMP-7, sendo mais evidentes no grupo de MO Fig. (comparar Fig. 31g8-g9 e
31h6-h9). Entre 28 e 42 dias, o quadro histológico era uma mistura do
observado aos 28 dias e num estágio mais avançado, com formação de tecido
ósseo maduro e extensos espaós medulares, contendo medula óssea imatura
(mais vascularizada) e madura (rica em tecido adiposo), poucas células
imunomarcadas para BMP-7 na superfície das MOs e MDs ainda em
reabsorção (comparar Fig. 31g10-g11 e 31h10-h11).
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Figura 31g-g5 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra BMP7: g-g1) no período
de 7 dias, observar a MD circundada por tecido conjuntivo (TC)
ricamente celularizado e ausência de células imunomarcadas; g2-g3)
período de 14 dias, algumas células imunomarcadas (seta preta)
aderidas na superfície da MD e no tecido ósseo neoformado (seta
vermelha). Notar o tecido cartilaginoso circundado (asterisco) por
tecido ósseo com osteócitos e células superficiais imunomarcados
(seta vermelha); g4-g5) período de 14 dias, observar no espaço entre
duas partículas de MD o tecido cartilaginoso (asterisco) e algumas
células em diferenciação imunomarcadas (seta vermelha). Método
SABC peroxidase. Aumento de = 320x.
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Figura 31g6-g11- Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz dentinária alogênica
desmineralizada (MD) imunomarcados contra BMP7: g6-g7) no
período de 21 dias, observar a formação de tecido cartilaginoso
(asterisco) e óssea (TO) com células imunomarcadas no interior (seta
vermelha) e na superfície (seta preta); g8-g9) período de 21 dias,
observar a área de reabsorção com células imunomarcadas (seta
preta) na sua superfície ou no interior do tecido cartilaginoso em
formação (asterisco); g10-g11) período de 28-42 dias, células
imunomarcadas na superfície da MD reabsorvida (seta preta) e do
tecido ósseo neoformado (seta vermelha) . Método SABC peroxidase.
Aumento de 320x.
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Figura 31h-h6 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra BMP7: h-h1) no
período de 7 dias, observar a MO circundada por tecido conjuntivo
(TC) ricamente celularizado com células imunomarcadas (seta
preta); h2-h3) ainda no período de 7 dias, notar a formação de tecido
cartilaginoso (asterisco) no interior da MO com áreas de
diferenciação celular apresentando células imunomarcadas (seta
preta); h4-h5) período de 14 dias, observar na superfície da MO a
formação de tecido cartilaginoso (asterisco) circundado por tecido
ósseo neoformado (TO) com células imunomarcadas (seta
vermelha). Notar áreas de reabsorção do tecido cartilaginoso
(asterisco) com formação de trabéculas ósseas (TO) com células
imunomarcadas (seta vermelha) na sua superfície e os espaços
entre as trabéculas preenchidas por tecido conjuntivo ricamente
vascularizado. Método SABC peroxidase. Aumento de 320x.
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Figura 31h-h11 - Fotomicrografia do enxerto intra-ósseo da matriz óssea alogênica
desmineralizada (MO) imunomarcados contra BMP7: h6-h7) no
período de 21 dias, observar inúmeras células imunomarcadas nas
áreas de reabsorção da MO e do tecido cartilaginoso/ósseo
neoformado (TO). Notar nos espaços entre as trabéculas ósseas
(TO) células tipo osteoblastos imunomarcadas (seta preta) ; h8-h9)
ainda no período de 21 dias, observar as células da superfície óssea
neoformada (TO) e os osteócitos imunomarcados (seta vermelha);
h10-h11) período de 28-42 dias, observar as células imunomarcadas
(seta vermelha) na superfície do tecido ósseo (TO) e da MO
reabsorvida e os grandes espaços ocupados por tecido conjuntivo
(TC) ricamente vascularizado ou por tecido medular (TM). Método
SABC peroxidase. Aumento de 320x.

5 Resultados

285

5.6 NÚMERO DE CÉLULAS IMUNOMARCADAS POR mm2

5.6.1 Enxerto ectópico da MO e da MD
Os resultados obtidos para o número de células imunomarcadas/mm2 de
região enxertada para o VEGF, BMP-7, RANKL e OPG, durante a osteogênese
ectópica induzida por MD e MO em músculo de rato, nos diferentes períodos
pós-enxertia, encontram-se apresentados na Tabela 28-31 e no Figuras 32a-d.
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Tabela 28 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para VEGF
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

160,64 ± 44,656 a

214,23 ± 72,710 a,b

10

132,52 ± 19,870 a

167,97 ± 13,989 a,*

14

170,47 ± 7,122 a,b,*

315,75 ± 45,161 c,*

21

224,24 ± 23,056 c,*

317,90 ± 51,512 c,*

28

220,25 ± 24,519 b,c

218,72 ± 18,890 b

42

83,03 ± 15,372 d

78,66 ± 15,284 d

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 32a - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para VEGF durante a
osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos
diversos períodos analisados.
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Tabela 29 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para BMP-7
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

34,62 ± 8,093 a

49,89 ± 9,278 a

10

41,95 ± 7,829 a,*

69,95 ± 11,309 b,*

14

139,29 ± 33,955 b,*

363,38 ± 41,257 c,*

21

262,67 ± 38,486 c,*

389,45 ± 64,178 c,*

28

255,21 ± 31,846 c

289,93 ± 21,425 d

42

53,36 ± 3,298 a

64,78 ± 9,265 a,b

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 32b - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para BMP-7 durante a
osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos
diversos períodos analisados.
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Tabela 30 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para RANKL
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

45,90 ± 9,344 a,*

85,89 ± 19,038 a

10

46,80 ± 10,999 a,*

88,46 ± 20,592 a

14

153,91 ± 40,932 b,*

301,56 ± 51,549 b

21

258,84 ± 22,029 c,*

331,73 ± 33,177 b

28

234,17 ± 22,029 c

193,30 ± 21,790 c

42

53,49 ± 13,421a

32,26 ± 12,514 d

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 32c - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para RANKL durante a
osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos
diversos períodos analisados.
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Tabela 31 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para OPG
durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de
rato, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

28,41 ± 2,618 a

20,35 ± 2,534 a

10

37,59 ±10,680 a

28,62 ± .5,003 b

14

82,27 ± 17,934 b

161,89 ± 27,068 c,d

21

148,99 ±10,140 c

189,29 ± 19,122 c,

28

137,45 ± 22,165 c

135,18 ± 24,026 d

42

63,37 ± 12,212 d

48,37 ± 6,141 e

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 32d - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para OPG durante a
osteogênese ectópica induzida pela MD e MO em músculo de rato, nos
diversos períodos analisados.
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5 Resultados
A análise das Tabelas 28-31 e da Figura 32a-d juntamente com a

análise estatística dos dados mostrou que:
1) O número de células imunomarcadas para VEGF, no grupo MD e MO foi,
respectivamentente, de 160,64 e 214,23 células/mm2 aos 7 dias, sem
diferenças estatisticamente significantes entre eles. Este número não variou até
os 14 dias no grupo MD, enquanto que, no grupo MO aumentou 1,47 vezes,
passando para 315,75 células/mm2 . Porém, entre 14 e 21 dias, o quadro se
ineverteu, aumentando 1,31 vezes no grupo MD emantendo-se estável no
grupo MO. Entre 21 e 42 dias, houve uma, redução de 0,62 e 0,75 vezes,
respectivamente, para cada grupo. Comparando o.número de células
marcadas para o VEGF aos 14 e 21 dias verificamos que foi, respectivamente,
1,85 e 1,41 vezes maior no grupo MO em relação ao MD.
2) O número de células imuno marcadas para a BMP-7, no grupo MD e MO,
aos 7 dias foi, respectivamente, de 34,62 e 40,89 células/mm2, não exibindo
diferenças estatisticamente significantes entre si. O número de células
marcadas no grupo MD aumentou 7,58 vezes entre 7 e 21 dias (intervalo de14
dias), enquanto que no grupo MO aumentou 7,28 vezes, entre 7 e 14 dias (7
dias). Entre 21 e 42 dias , o número de células marcadas no grupo MD e MO
diminuiu 0,79 e 0,83 vezes, respectivamente, sem diferenças estatisticamente
significante entre grupos nos períodos de 28 e 42 dias. No grupo MO, o número
de células marcadas nos períodos de 10, 14, 21 dias foi, respectivamente,
1,66, 2,60 e 1,48 vezes maior em relação ao do grupo MD.
3) O número de células imunomarcadas para a RANKL, aos 7 dias, no grupo
MD e MO foi, respectivamente, de 45,90 e 85,89 células/mm2, sendo 1,87
vezes maior no grupo MO. Esses valores permaneceram constantes até 10
dias e aumentaram 5,56 vezes no grupo MD entre 10 e 21 dias (intervalo de 7
dias) e 4,75 vezes no grupo MO entre 10 e 14 dias (intervalo de apenas 4 dias)
21 dias. O número de células marcadas permaneceram estáveis entre 21 e 28
dias no grupo MD e entre 14 e 21 no grupo MO, e, subsequentemente, reduziu
0,77 vezes, entre 28 e 42 dias, no grupo da MD e 0,90 vezes, entre 21 e 42
dias, no grupo da MO. No grupo MO, o número de células marcadas no
período de 7, 10, 14, 21 dias foi, respectivamente, 1,87, 1,89, 1,95 e 1,28 vezes
maior em relação ao grupo MD.
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4) O número de células imunomarcadas para a OPG, aos 7 dias, no grupo MD
e MO foi, respectivamente, de 28,41 e 20,35 células/mm2, sem diferenças
estatisticamente significantes entre eles. O número de células marcadas
permaneceu estável até os 10 dias. O número de células imunomarcadas, no
grupo MD aumentou 3,96 vezes entre 7 e 21 dias (intervalo de 14 dias),
enquanto que, no grupo MO aumentou 5,65 vezes, entre 7 e 14 dias (intervalo
de 7 dias). Entre 21 e 42 dias, o número de células marcadas no grupo MD e
MO diminuiu 0,57 e 0,74 vezes, respectivamente, não havendo diferenças
estatisticamente significantes entre grupos ao término de 42 dias. No grupo
MO, o número de células marcadas no período de 14 e 21 dias foi,
respectivamente, 1,96 e 1,27 vezes maior em relação ao grupo MD.

5.6.2 Enxerto ortotópico de MO e MD

Os resultados obtidos para VEGF, BMP-7, RANKL e OPG ,quanto ao
número de células imunomarcadas/mm2 de região enxertada, durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e
MO, nos diversos períodos analisados, encontram-se apresentados na Tabela
32-35 e na Figura 33a-d.
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Tabela 32 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para VEGF
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

209,66 ± 18,624 a

249,28 ± 62,247 a,b

10

137,86 ± 24,876 b,*

215,84 ± 31,869 a

14

270,88 ± 39,472 a,c,*

378,21 ± 36,461 c

21

263,26 ± 31,830 a,c,*

369,16 ± 19,200 c

28

214,44 ± 33,123

a,c,*

258,43 ± 7,054 b,c

42

102,38 ± 13,313 d,*

44,76 ± 8,856 d

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 33a - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para VEGF durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
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Tabela 33 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para BMP-7
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

41,17 ± 8,137 a,*

66,59 ± 9,026 a,*

10

106,53 ± 7,609 b,*

154,11 ± 11,080 b,*

14

311,85 ± 33,145 c,*

484,63 ± 41,939 c,*

21

306,46 ± 38,145 c,*

501,47 ± 64,319 c,*

28

220,96 ± 31,064 d,*

328,43 ± 21,761 d,*

42

24,80 ± 3,270 e,*

45,82 ± 4,514 e,*

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 33b - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para BMP-7 durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
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Tabela 34 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para RANKL
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

37,93 ± 11,652 a,b,*

98,96 ± 22,092 a,*

10

51,25 ± 13,722 a,*

280,57 ± 73,610 b, ,*c

14

236,20 ± 37,498 c,*

612,52 ± 72,873 d,*

21

297,49 ± 64,887 c,*

698,31 ± 52,393 d,*

28

118,40 ± 40,471 d,*

238,43 ± 32,761 b,*

42

34,62 ± 9,141 b,d,*

62,26 ± 13,514 e,*

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 33c - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para RANKL durante o
reparo de defeitos ósseos de tamanho crítico em calvária de ratos
tratados com MD e MO, nos diversos períodos analisados.
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Tabela 35 - Média e desvio padrão do número de células marcadas/mm2 para OPG
durante a osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos
induzida pela MD e MO, nos diversos períodos analisados.
Período
(dias)

Número de células marcadas/mm2
MD

MO

0

-

-

7

47,99 ± 13,569 a

50,94 ± 12,035 a

10

115,71 ± 27,895 b,*

228,53 ± 59,540 b

14

213,91 ± 36,072 c*

372,41 ± 44,507 c

21

318,92 ± 68,185 d*

465,41 ± 37,957 d

28

229,30 ± 27,646 c,d

249,65 ± 11,524 b,e

42

63,37 ± 12,210 a,e

54,53 ± 14,202 a,f

Letras diferentes: p<0,05 entre períodos de mesmo grupo
* p<0,05 entre grupos por período

Figura 33d - Gráfico do número de células marcadas/mm2 para OPG durante a
osteogênese ortotópica em defeitos na calvária de ratos induzida pela
MD e MO, nos diversos períodos analisados.
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A análise das Tabelas 32-35 e da Figura 33a-d juntamente com a

análise estatística dos dados mostrou que:
1) O número de células imunomarcadas para VEGF, aos 7 dias, foi similar
entre grupos valendo em média 226,47 células/mm2. Entre 7 e 10 dias,
enquanto o número de células marcadas manteve-se estável no grupo MO, no
grupo MD, reduziu 0,52 vezes no grupo da MD. Já entre 10 e 14 dias,
aumentou 1,96 e 1,75 vezes, respectivamente, no grupo MD e MO, mantendose constante até os 21 dias. A seguir, até os 42 dias, ocorreu uma redução de
0,61 e 0,87 vezes, respectivamente, para o grupo MD e MO. No grupo MO, o
número de células marcadas para o VEGF aos 10, 14 e 21 dias foi em média
1,45 vezes maior em relação ao grupo MD e aos 42 dias 0,56 vezes menor.
2) O número de células imunomarcadas para a BMP-7, aos 7 dias, no grupo
MD e MO foi, respectivamente, de 41,17 e 66,59 células/mm2, sendo 1,61
vezes maior no grupo MO. Entre 7 e 21 dias, o número de células em ambos
aumentou em média 7,42 vezes, passando, respectivamente, para 311,85 e
484,63 células/mm2. Esses valores mantiveram estáveis até os 21 dias,
reduzindo em média 0,92 vezes entre 21 e 42 dias, em ambos os grupos. No
grupo MO, o número de células marcadas entre 7 e 42 dias foi em média 1,60
vezes maior em relação ao grupo MD.
3) O número de células imunomarcadas para a RANKL, aos 7 dias, no grupo
MD e MO foi, respectivamente, de 37,93 e 98,96 células/mm2 , sendo 2,60
vezes maior no grupo MO. Entre 7 e 14 dias aumentou, respectivamente, 6,23
e 6,12 vezes, permanecendo constante até os 21 dias. A seguir, entre 21 e 42
dias, reduziu 0,88 e 0,91 vezes, respectivamente, para o grupo MD e MO. No
grupo MO, o número de células marcadas no período de 7 e 42 foi em média
2,81 vezes maior em relação ao grupo MD.
4) O número de células imunomarcadas para a OPG, aos 7 dias, no grupo MD
e MO foi, respectivamente, de 47,99 e 50,94 células/mm2, não exibindo
diferenças estatisticamente significantes entre eles. Entre 7 e 21 dias,
aumentou 6,64 e 9,13 vezes, respectivamente, passando para 318,92 e 465,41
células marcadas/mm2. Já, entre 21 e 42 dias, o número de células marcadas
diminuiu 0,80 e 0,88 vezes, respectivamente, para o grupo MD e MO. No grupo
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MO, o número de células marcadas nos períodos de 10, 14, 21 dias foi,
respectivamente, 1,97, 1,74 e 1,46 vezes maior em relação ao da MD.

5.7 RESULTADOS DENSIOMÉTRICOS DA ANÁLISE PROTÉICA POR
WESTERN BLOTTING

Os valores densitométricos das bandas obtidos para as proteínas VEGF,
RANKL, OPG e BMP-7 durante osteogênese ectópica induzida por MD e MO
em músculo de rato, nos diferentes períodos pós-enxertia, encontram-se
apresentados na Figura 34

5.7.1 Enxerto ectópico de MO e MD

Os valores densitométricos das bandas obtidos para a proteína VEGF,
RANKL, OPG e BMP-7 durante a osteogênese ectópica induzida pela MD e
MO, nos diversos períodos analisados, encontram-se apresentados na Figura
34a-d.
Para

todas

as

proteínas

em

todos

os

períodos,

os

valores

densitométricos para o controle interno α-tubulina não apresentaram diferenças
estatísticamente significantes entre os grupos.
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Figura 34a - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína VEGF durante a osteogênese ectópica
induzida pela MD e MO, nos diversos períodos analisados. Asterisco
p<0,05.
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Figura 34b - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína BMP-7 durante a osteogênese ectópica induzida
pela MD e MO, nos diversos períodos analisados. Asterisco p<0,05.
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Figura 34c - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína RANKL durante a osteogênese ectópica
induzida pela MD e MO, nos diversos períodos analisados. Asterisco
p<0,05.
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Figura 34d - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína OPG durante a osteogênese ectópica induzida
pela MD e MO, nos diversos períodos analisados. Asterisco p<0,05.
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5 Resultados
A análise das Figuras 34a-d juntamente com a análise estatística dos

dados mostraram que:
1) As bandas obtidas para o VEGF foram bem evidentes tanto para seu
monômero (21kDa) quanto para o dímero (42), seguindo o mesmo padrão em
ambos. Por isso, optamos por apresentar os dados densitometricos obtidos
para as proteínas de peso molecular de 42 kDa. A expressão protéica do
VEGF, no período inicial de 0 dias foi similar para ambos os grupos, enquanto
que, entre 7 e 28 dias foi em média 1,48 vezes maior no grupo MO, sendo seu
pico aos 14 dias. Aos 42 dias a expressão protéica do VEGF foi similar para
ambos os grupos.
2) As bandas obtidas para a BMP-7 também foram bem evidentes durante todo
período experimental, exceto ao 0 dia, quando as bandas foram bem tênues,
provavelmente, extraída do tecido adjacente ou da matriz implantada. A
expressão protéica do VEGF, no período inicial de 0 dias foi similar para ambos
os grupos, enquanto que, entre 7 e 21 dias foi em média 1,15 vezes maior no
grupo MO. Entre 28 e 42 dias a expressão protéica do VEGF foi similar para
ambos os grupos, sendo que as bandas foram bem menores aos 42 dias.
3) As bandas obtidas para a RANKL também foram bem evidentes durante
todo período experimental, exceto ao 0 dia, quando as bandas foram bem
tênues, provavelmente, extraída do tecido adjacente e em alguns casos
praticamente ausentes. A expressão protéica do RANKL no período inicial de 0
dias foi similar para ambos os grupos, enquanto que, entre 7 e 21 dias foi em
média 1,38 vezes maior para o grupo MO, sendo o seu pico as 21 dias. Entre
28 e 42 dias a expressão protéica do RANKL foi similar para ambos os grupos,
sendo que as bandas foram bem menores aos 42 dias.
3) As bandas obtidas para o OPG foram menos evidentes em relação as
demais proteinas durante todo período experimental, principalmente nos
períodos de 0 e 7 dias. A expressão protéica do OPG no período 0, 7, 10, 28 e
42 dias não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os
grupos. Apenas nos períodos de 14 e 21 dias a expressão protéica do OPG no
grupo MO, foi em média 1,19 vezes maior em relação ao do grupo MD.
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5.7.2 Enxerto ortotópica de MO e MD

Os valores densitométricos das bandas obtidos para a proteína VEGF,
RANKL, OPG e BMP-7 durante a osteogênese ortotópica em defeitos na
calvária de ratos induzida pela MD e MO, nos diversos períodos analisados,
encontram-se apresentados na Figura 35a-d.
Para

todas

as

proteínas

em

todos

os

períodos,

os

valores

densitométricos para o controle interno α-tubulina não apresentaram diferenças
estatísticamente significantes entre os grupos.
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Figura 35a - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína VEGF durante a osteogênese ortotópica em
defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos
períodos analisados. Asterisco p<0,05.
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Figura 35b - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína BMP-7 durante a osteogênese ortotópica em
defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos
períodos analisados. Asterisco p<0,05.
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Figura 35c - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína RANKL durante a osteogênese ortotópica em
defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos
períodos analisados. Asterisco p<0,05.
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Figura 35d - Gráfico dos valores densitométricos das bandas obtidos por western
blotting para a proteína OPG durante a osteogênese ortotópica em
defeitos na calvária de ratos induzida pela a MD e MO, nos diversos
períodos analisados. Asterisco p<0,05.
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5 Resultados
A análise das Figuras 35a-d juntamente com a análise estatística dos

dados mostraram que:
1) As bandas obtidas para o VEGF foram bem evidentes tanto para seu
monômero (21kDa) quanto para o dímero (42), seguindo o mesmo padrão em
ambos. Por isso, optamos por apresentar os dados densitométricos obtidos
para as proteínas de peso molecular de 42 kDa. A expressão protéica do
VEGF, no período de 0 e 7 dias foi similar para ambos os grupos, enquanto
que, entre 10 e 28 dias foi em média 1,37 vezes maior no grupo MO, sendo seu
pico aos 14 dias. Aos 42 dias a expressão protéica do VEGF foi 0,10 vezes
menor no grupo MO em relação ao do MD.
2) As bandas obtidas para a BMP-7 tambem foram bem evidentes durante todo
período experimental, exceto ao 0 dia, quando as bandas foram bem tênues,
provavelmente, extraída do tecido adjacente ou da matriz implantada. A
expressão protéica do VEGF, no período de 0, 10 e 42 dias foi similar para
ambos os grupos, enquanto que, aos 7, 14 e 21 dias foi, respectivamente, 1,27,
1,30 e 1,47 vezes maior no grupo MO.
3) As bandas obtidas para a RANKL também foram bem evidentes durante
todo período experimental, exceto ao 0 dia, quando as bandas foram bem
tênues, provavelmente, extraída do tecido adjacente e em alguns casos
praticamente ausentes. A expressão protéica do RANKL entre 0 e 7 dias foi
similar para ambos os grupos, enquanto que, entre 10 e 21 dias foi em média
1,42 vezes maior. Entre 28 e 42 dias a expressão protéica do RANKL foi similar
para ambos os grupos, sendo que as bandas foram bem menores aos 42 dias.
4) As bandas obtidas para o OPG foram menos evidentes em relação as
demais proteínas durante todo período experimental, principalmente nos
períodos de 0 e 7 dias. A expressão protéica do OPG no período 0, 7, 10, 28 e
42 dias não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os
grupos. Apenas nos períodos de 14 e 21 dias a expressão protéica do OPG foi
em média 1,31 vezes maior no grupo MO em relação ao grupo MD.
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6 DISCUSSÃO

Com o objetivo de facilitar a interpretação dos resultados obtidos neste
trabalho, serão discutidos: 1) os aspectos referentes ao modelo experimental e
a ametodologia utilizada; 2) a interpretação das imagens radiográficas e a sua
correlação com mensurações obtidas pela análise morfométrica, quanto a
reabsorção da matriz implantada e a formação óssea; 3) os dados
morfométricos dos vasos sanguíneos e do tecido ósseo/medular formado e a
interrelação entre a vascularização e a osteogênese; 4) os resultados da
expressão

das

proteínas

VEGF,

BMP-7,

RANKL

e

OPG

obtidas

imunoistoquímicamente e pela técnica de western blotting e as correlações
encontradas entre o padrão de expressão destas proteínas com o número de
células ósseas e a quantidade de formação de tecido ósseo/medular; e 5)
possíveis diferenças quanto o perfil de formação óssea relacionado ao tipo de
matriz alogênica e ao local de implantação.

6.1 MODELO EXPERIMENTAL E A METODOLOGIA UTILIZADA

Para a obtenção da matriz alogênica desmineralizada seguimos
rigorosamente um protocolo preconizado por Urist (1965), Reddi e Huggins
(1972) e Urist, Mikulski e Boyd (1975) e por nós adaptado e padronizado em
trabalhos anteriores, visto que, inúmeras pesquisas têm demonstrado que, a
sua capacidade indutora varia de acordo com a idade, a fisiologia e as
condições farmacológicas do doador e também, quanto às condições de seu
armazenamento,

processamento

e

esterilização

(ZANG;

POWER;

WOLFINBARGER, 1997a e b; SCHWARTZ et al., 1996 e 1998; NISHIBORI et
al., 1994; BECKER et al., 1994, 1995a e b; XIAO, et al., 1996).
Neste caso, vale a pena salientar que, alguns autores têm relatado
inadequada indução da formação óssea associada ao DFDBA (enxerto alógeno
de osso desmineralizado seco e congelado) comercialmente disponíveis, o que
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tem levado pesquisadores a desenvolver modelos e métodos para avaliar
capacidade osteoindutora destes biomateriais (CARNES et al., 1999,
SCHWARTZ et al., 1996 1998; GARRAWAY et al., 1998; BECKER et al., 1995;
ZHANG et al., 1997; EDWARDS; DIEGMAN; SCARBOROUGH, 1998;
ADKISSON et al., 2000; HAN, YANG, NIMNI, 2005, HAN; TANG; MIMNI, 2003;
BOYAN et al., 2006; QIU, CONNOR, 2008). Entre os vários modelos biológicos
de teste, o mais utilizado é o da implantação ectópica em ratos e camundongos
normais ou imunossuprimidos, seguido da avaliação radiográfica (presença de
radiodensidade na região do implante), histológica (formação óssea) e química
(conteúdo de cálcio e fosfatase alcalina).
Assim, a capacidade osteoindutora seja, por atividade do material ou por
falhas na osteoindução decorrentes de deficiências sistêmicas ou patologias
tem sido avaliada amplamente entre as fascias musculares da coxa ou nos
músculos

reto

abdominais

(HABIBOVIC

et

al.,

2006a,b,

2008;

LeNIHOUANNEN et al., 2007; Kakudo et al., 2006a,b; RANLY et al., 2005;
COOLEY, DALEY; TOTH, 2005; ZHANG et al., 2004; CHEN et al., 2004;
GOSAIN et al., 2002; OKUBO et al., 2000a,b; BOYAN et al., 1999; YOSHIDA et
al., 1998; KUSUMOTO et al., 1997; WU, HARA, OZAWA, 1992; KUBLER;
URIST, 1991; RIPAMONTI; 1991) ou em subcutâneo (BODDE et al., 2007;
SUGIYAMA et al., 2007; McMILLIAN et al., 2007; HABIBOVIC et al., 2006;
TSUDA et al., 2005; ALVIS et al., 2003; EID et al., 2001; ULUDAG et al., 2001;
OKUBO et al., 2000; EDWARDS; DIEGMANN, SCARBOROUGH, 1998;
YOSHIDA et al., 1998; JERGESEN et al., 1991; VANDERSTEENHOVEN et al.,
1988; STRAUSE et al., 1987; GENDLER, 1986; HOSNY; SHARAWY, 1985) de
diferentes animais.
Quanto a avaliação da capacidade osteogênica em sitio ortotópico à
escolha de um modelo animal adequado, depende de inúmeros fatores, pois, a
quantidade e a qualidade do tecido ósseo formado está diretamente
relacionado: 1) a espécie e a idade do animal utilizado, 2) ao tamanho e a
localização anatômica do defeito, 3) a estabilidade mecânica, 4) ao tipo de
osso, e 5) a presença ou ausência do periósteo e/ou da dura-máter (BOSH, et
al., 1998; SCHMITZ; HOLLINGER et al., 1986; HOLLINGER; KLEINSCHMIDT,
1990; HOLLINGER; EINHORN, 1999).
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Em geral, o melhor modelo é aquele capaz de mimetizar a situação
clínica para o qual, a técnica cirúrgica ou o material de enxerto ósseo foi
desenvolvido. Para tanto, vários sistemas testes têm sido utilizados entre eles,
o reparo de fraturas, a perda segmental em osso longo, o defeito de tamanho
crítico em crânio de e várias outras formas não união.
O modelo de fraturas em ossos longos tem permitido estabelecer
baseados em critérios histológicos e moleculares, as fases da progressão da
reparação de fratura e a sua regulação por diversos fatores de crescimento e
de morfógenos (HILTUNEM, 1993; EINHORN, 1998). Hoje sabemos que os
eventos que ocorrem na reparação de fraturas, representam uma recapitulação
dos mecanismos básicos da ossificação e crescimento ósseo embrionário e
fetal (BLENMAN et al., 1989; CAMPBELL; KAPLAN, 1992; FERGUSON, 1998).
Outros modelos “in vivo” foram propostos e largamente utilizados no
estudo da reparação óssea, como por exemplo: o da reparação de alvéolo
dentário de incisivo central superior de ratos após exodontia e o da reparação
de defeito ósseo uni-cortical criado experimentalmente em fêmur ou tíbia de
coelhos. No entanto, esses modelos têm o inconveniente de, os defeitos
ósseos terem a capacidade de reparação espontânea.
Atualmente, um dos modelos mais utilizados para avaliar a capacidade
osteogênica de materiais ósseo-substitutos, principalmente com aplicabilidade
na região crânio-maxilofacial, é o defeito ósseo de tamanho crítico criado
experimentalmente com trefina cirúrgica em crânio de animais de laboratório
(SCHMITZ; HOLLINGER, 1986; BOSCH et al., 1998; DODDE, 2000; MOKBEL
et al., 2008a,b; OLIVEIRA et al., 2008; PATEL et al., 2008; INTINI et al., 2008;
KALISH et al.2008; MESSORA et al., 2008; BODDE et al., 2008;YOON et al.,
2007; JUNG et al., 2006;). Esse tipo de defeito envolve as duas corticais do
crânio que devido ao tamanho não tem capacidade de reparação espontânea,
necessitando do auxilio de um material de enxerto para o seu fechamento por
tecido ósseo (SCHMITZ; HOLLINGER, 1986). Além de ser um modelo de baixo
custo e reproduzível, apresenta as seguintes vantagens: a) um defeito em
região de osso cortical e medular; b) facilidade de acesso cirúrgico; c) região
livre da interferência de contração da musculatura; d) facilidade da análise
radiográfica e histológica; e f) mínimo risco de fratura, ficando claro o interesse

314

6 Discussão

de se utilizar este modelo para o estudo da reparação óssea natural e de
fatores que possam interferir nesse processo (BOCSH et al., 1998).
Após inúmeros trabalhos desenvolvidos em nosso laboratório, o
tamanho do defeito preconizado como crítico em calvária de ratos foi o de 8mm
de diâmetro (OLIVEIRA et al., 2008; FERREIRA et al., 2004).
Vale a pena salientar que, alguns pesquisadores utilizaram de defeitos
bilaterais, o que diminui sensivelmente a capacidade osteogênica da região.
Como já observado em experimentos realizados em nosso laboratório,
consideramos que, devido a anatomia do próprio animal, a área para a
realização dos defeitos é restrita e a distância entre um defeito ou outro é
pequeno, deste modo, muitas vezes a pequena faixa de osso inter-defeitos é
reabsorvida provocando a sua fusão, passando a ser agora um único defeito de
grande dimensão, ou existe a possibilidade de um biomaterial passar de um
para o outro defeito. Por isso, existe uma grande divergência quanto ao
tamanho do defeito na literatura (ver revisão de SCHMITZ; HOLLINGER,
1986).
Baseado no relato acima descrito, no atual trabalho, a capacidade
osteoindutora e osteogênica da matriz óssea e dentinária foram avaliadas em
sítio ectópico, entre as fascias musculares da coxa, e ortotópico em defeito
ósseo único de 8 mm de diâmetro na calvária de ratos.

6.2 IMAGENS RADIOGRÁFICA E A FORMAÇÃO ÓSSEA

As avaliações radiográficas tem a vantagem de ter custo baixo e
imediata avaliação da área enxertada sendo uma das ferramentas iniciais para
a avaliação da mineralização/formação óssea. A análise radiográfica
juntamente com a análise histomorfométrica, permite determinar o grau e a
dimensão da formação óssea.
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6.2.1 Enxertos ectópicos

Na implantação intramuscular, a análise radiográfica permite localizar a
área mineralizada no interior do tecido mole e determinar a forma, extensão e
intensidade da formação e mineralização óssea. Porém, devido a sobreposição
do tecido mole, nos períodos iniciais de 7 e 10 dias, a neoformação de tecido
ósseo primário que ocupava morfometricamente ao microscópio, menos que
2,5% da região enxertada, não foi possível de ser detectada nas radiografias,
provavelmente, pelo pequeno grau de sua mineralização. Aos 14 dias, quando
a formação óssea representava 4,72% e 9,39% da região enxertada com MD e
MO, respectivamente, já era possível detectar nas radiografias uma tênue área
radiodensa nas coxas dos animais, sendo sempre mais evidente no lado direito
que recebeu MO. Nos períodos subseqüentes, entre 14 e 42 dias, a
radiodensidade foi aumentando gradativamente nos dois tipos de enxerto em
decorrência do aumento da neoformação óssea, sendo sempre mais evidente
no grupo MO.
A maior formação óssea observada no grupo MO foi decorrente ao alto
grau de reabsorção da matriz (58% da MO vs. 26% da MD) que, promoveu a
liberação contínua dos fatores de crescimentos e morfógenos residentes no
seu interior, induzindo a rápida formação e remodelação do tecido ósseo
primário. Embora, a MO tenha sido implantada na forma de partículas, ao final
de 42 dias, o osso formado exibia característica de um pequeno bloco ósseo,
apresentando uma extensa região medular com algumas trabéculas ósseas,
envolta por tecido ósseo lamelar, similar a da diáfase dos ossos longos da qual
se originou a matriz implantada. O mesmo foi observado por URIST (1965),
utilizando blocos de diáfase desmineralizada de diferentes espécies animais.
Em contrapartida, a MD resistiu mais aos processos reabsortivos, sendo
raramente observada áreas de erosão nas partículas nos primeiros 14 dias de
sua implantação. Em geral, a neoformação óssea inicial ocorreu por aposição
na superfície da MD e, áreas de erosão só foram observadas durante o
processo remodelação do osso primário neoformado, com a participação dos
osteoclastos. A maior resistência a reabsorção foi observada na superfície
externa

da

MD

correspondente

a

junção

amelodentinária,

devido

provavelmente a ausência de porosidade e a presença de fibras mais densas.
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Já a região voltada para a antiga cavidade pulpar, referente a pré-dentina que
estruturalmente é mais desorganizada, hipomineralizada e porosa apresentava
algumas células invadindo os antigos túbulos dentinários promovendo a
reabsorção de sua superfície. Essa resistência a reabsorção ocasionou uma
menor liberação dos fatores de crescimento e transformação, fazendo com que
algumas partículas de MD ficassem envoltas por tecido conjuntivo fibroso,
como se fossem corpos “inertes”.
Comparativamente, o trabalho de Katz, Hollinger e Reddi (1993),
verificou uma equivalência da capacidade osteoindutora da matriz óssea e
dentinária desmineralizada (em HCl a 0.5N) e particulada (74-420 µm). Embora
a idade dos animais doadores e receptores tenha sido semelhante ao do atual
trabalho, a avaliação morfométrica foi realizada com base na área de tecido
mineralizado em cortes teciduais corados pelo método de van Kossa que
identifica a presença de nódulos de mineralização e não de tecido ósseo.
Neste mesmo trabalho, eles observaram que o conteúdo de cálcio foi superior
nos enxertos de matriz dentinária, indicando maior grau de remineralização
associada a matriz dentinária, uma propriedade intrínsica desse tipo de tecido.

6.2.2 Enxertos ortotópicos

Nos enxertos ortotópicos foi possível determinar o volume total da região
enxertada, devido a restrição da área pelas bordas do defeito. Este dado nos
permitiu verificar a ocorrência de uma lenta e gradual redução do volume da
região enxertada que foi em média de 18,87%, devido inicialmente a contração
do coágulo sanguíneo e posteriormente pela reabsorção externa da matriz para
a formação e adaptação do periósteo.
Radiograficamente, nos enxertos ortotópicos, foi possível realizar uma
análise densitométrica devido a pouca variabilidade do tecido mole que
recobria o defeito.
Como o ocorrido nos enxertos ectópicos, nos períodos iniciais de 7 e 10
dias, não foi possível detectar nas imagens radiográficas nenhuma área mais
radiodensa no defeito, embora morfometricamente, o tecido ósseo primário já
preenchia aproximadamente 7% da região do enxerto. Aos 14 dias, pontos
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radiodensos foram observados no interior do defeito, sendo mais evidentes nos
enxertos de MO. Os pontos radiodensos aumentaram significantemente, entre
14 e 42 dias, preenchendo totalmente a região do defeito no grupo da MO,
indicando que, a formação óssea ocorreu uniformemente por todo o defeito e
em substituição a matriz enxertada, enquanto que, no grupo da MD pequenas
áreas radiopacas, referente as partículas de MD estavam circundadas por uma
rede mais radiodensa de tecido mineralizado. Neste caso a formação óssea
ocorreu predominantemente ao redor da partícula. A maior formação óssea no
grupo da MO foi confirmada pela análise densitométrica (126.3 pixels na MO
vs. 119,5 pixels na MD) e pela análise histológica e morfométrica da densidade
de volume do tecido ósseo neoformado (30,61% na MO versus 22,33% na
MD). Como observado na implantação ectópica, a MO em sítio ortotópico
também foi mais rapidamente reabsorvida em relação a MD (45% na MO vs.
30% na MD), liberando os fatores de crescimento e morfógenos em dose e
tempo ideal para que a formação óssea ocorresse de forma contínua e
uniforme por todo o defeito.

6.2.3 Enxerto ectópico versus ortotópico

Com relação ao local de implantação, o perfil histológico e morfométrico
da reabsorção da matriz e da formação/remodelação do tecido cartilaginoso e
ósseo neoformado foram semelhantes. Porém, quantitativamente, a matriz
alogênica quando implantada em sítio intramuscular apresentou maior
reabsorção da matriz, tanto no grupo da MO (58% ectópico vs. 45% ortotópico)
quanto no da MD (36% ectópico vs. 30% ortotópico), porém, a formação óssea
foi em média 35% menor. A explanação para a maior formação óssea nos
implantes ortotópicos é a presença inicial de células osteoprogenitoras oriunda
das bordas ósseas e da região da duramater. O que pode ser comprovado
pelas imagens histológicas que, claramente mostram nos primeiros 14 dias
maior deposição óssea sobre as partículas da matriz próximas as bordas do
defeito e na superfície da duramáter e também pelos dados morfométricos de
densidade de volume do tecido ósseo neoformado que, aos 7 dias, foi maior
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para os implantes ortotópicos, tanto da MO (0,62% ectópico vs. 2,38%
ortotópico) quanto da MD (ausente no ectópico vs. 1,86 no ortotópico).
Com base nestes resultados, podemos inferir que, no sítio ortotópico a
formação inicial ocorre através de células osteoprogenitoras presentes no local
que migram e diferenciam em osteoblastos e passam a sintetizar matriz óssea,
enquanto que, ectopicamente, não temos inicialmente a presença de células
osteoprogenitoras e a formação cartilaginosa/óssea ocorre por diferenciação de
células mesenquimais indiferenciadas dos tecidos adjacentes via indução pela
liberação de fatores estimulatórios da matriz implantada. Assim, a formação
óssea seguiu os caminhos da diferenciação controlada pelas condições
fisiológicas específicas do local.
Trabalhos similares e consecutivos foram realizados por WANG et al.
quanto a formação óssea ectópica (intramuscular) e ortotópica (defeitos na
calvária) apenas da matriz óssea alogênica desmineralizada (DBM). No
primeiro artigo, os autores (Wang; Glimber; 1999a) verificaram que a matriz
alogênica induziu a formação de tecido cartilaginoso/ ósseo, sendo que, na
calvária a quantidade de tecido ósseo foi maior e ocorreu principalmente via
ossificação intramembranosa com as células já, aos 3 dias sendo positivas
para fosfatase alcalina. No segundo artigo da série, os autores (WANG;
GLIMBER; 1999b) caracterizaram a origem das células formadoras de tecido
ósseo apenas nos defeitos ósseos tratados com (DBM) marcadas com
timidina-H3 e observaram que, as primeiras células induzidas pela matriz a se
diferenciarem em osteoblastos eram derivadas de células mesenquimais
oriundas da duramater e mais tarde por células do tecido conjuntivo que
recobre o defeito e não de células do tecido ósseo que envolve a área da
lesão. Portanto, a permanência da duramater e do periósteo, bem como da
integridade morfológica e fisiológica dos tecidos vizinhos aos da lesão, são
fatores importantíssimos quanto ao tipo de indução óssea e a quantidade e
qualidade de tecido ósseo neoformado. No ultimo trabalho da série (WANG et
al., 2000) estudaram a expressão gênica das proteínas colágenas tipo I, II e X
no reparo ósseo induzido pela DBM e observaram que, o reparo ocorreu por
direta indução e proliferação de osteoblastos à partir de stem cells
mesenquimais residentes da dura-máter e em menor grau das residente no
tecido conjuntivo oriundo dos tecidos moles da pele, confirmando as
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observações anteriores. Uma pequena quantidade de tecido cartilaginoso é
produzido, sendo que as células presentes no reparo expressam pequena
quantidade de RNAm de osteocalcina aos 4 dias, aumentando gradualmente
nos períodos subseqüentes. Pequenas quantidades de RNAm para de
colágeno tipo II e X foram expressas aos 6 e 8 dias em áreas onde não ocorria
colágeno tipo I. Os resultados obtidos por esses pesquisadores indicaram que
a DBM induz a direta transformação das stem cells mesenquimais em
osteoblastos com direta formação óssea.
Com relação ao leito, sabemos que a habilidade de migração, adesão e
proliferação das células ósseas na superfície do material, dependem da relação
entre o plasmalema celular e a superfície do substrato. A adesão das células
ao substrato é um fenômeno complexo, que envolve moléculas de adesão,
composição química e estrutural da superfície, natureza das proteínas
adsorvidas e nível de carga elétrica superficial (Davies et al, 1986; Shelton et
al., 1988; Callen et al., 1993). Baslé e colaboradores (1997) avaliaram em
biomateriais de origem xenogênica a importância do colágeno na adesão e
organização de células osteoblásticas humanas. Os resultados mostraram que
a presença das fibras colágenas aparentemente é o principal fator responsável
pela disposição e função das células, e conseqüentemente da orientação da
matriz produzida. Atualmente, a matriz de colágeno tem sido proposta como
um dos carreadores para fatores de crescimento e células na área da
engenharia de tecidos (Gurevitch et al., 2003; Gomes et al., 2002).

6.3 OS VASOS SANGUÍNEOS E A FORMAÇÃO ÓSSEA

O reparo ósseo é um processo de múltiplo estágio envolvendo migração,
proliferação,

diferenciação

e

ativação

de

inúmeros

tipos

celulares

(MANDRACCHIA; NELSON; BARP, 2001; GITTENS; ULUDAG, 2000) e um
dos pré-requisitos para que esses eventos ocorram coordenadamente, levando
ao sucesso do reparo ósseo é a vascularização.
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6.3.1 Semelhanças no comportamento vascular quanto ao local de
implantação da matriz alogênica desmineralizada

A vascularização foi substancial em todos os períodos, sendo que nos
períodos iniciais esteve associada a reabsorção do coágulo e da matriz
alogênica implantada e mais tarde à reabsorção do tecido cartilaginoso/ósseo
neoformado e a formação óssea/medular. Até o período de 10 dias, em ambos
tipos de enxertos e locais de implantação, a neovascularização exibiu o mesmo
padrão de formação que esteva associada, principalmente, a formação do
tecido conjuntivo, com invasão do coágulo sanguíneo a partir dos vasos
preexistentes localizados nos tecidos adjacentes ao defeito ósseo e
subseqüente formação do tecido de granulação, um tecido conjuntivo frouxo,
ricamente celularizado e vascularizado. Neste período o tecido conjuntivo
apresentava 21% de vasos sanguíneos e ocupava cerca de 22% do volume da
região enxertada.
Até os 21 dias, embora o tecido conjuntivo diminuísse pela sua
substituição por tecido cartilaginoso/ósseo, o percentual de vasos no tecido
conjuntivo manteve-se constante. Aos 14 dias, nos implantes ortópicos e aos
21 dias, nos ectópicos, o aumento na vascularização ficou por conta do
aparecimento da medula óssea. Aos 28 dias, o tecido ósseo medular, em
ambos locais de implante, já ocupava em média 18% e 32% do volume da
região enxertada, respectivamente, para o grupo MD e MO, sendo que, o
tecido medular apresentava mais de 54% de vasos sanguíneos.
O surgimento da medula óssea culminou com o maior período de
formação óssea, associado ao maior número de células ósseas, tanto as
formadoras do tecido ósseo, os osteoblastos, quanto as responsáveis pela sua
reabsorção, os osteoclastos. Este período de grande reabsorção da matriz
implantada e do tecido cartilaginoso/ósseo e de neorformação de tecido
ósseo/medular perdurou até os 28 dias. Aos 42 dias, em ambos tipos de
enxertos, a medula óssea já apresentava muito tecido adiposo, poucas células
hematopoiéticas e pequenos vasos sanguíneos e o tecido ósseo exibia
características de tecido ósseo compacto com menor número de osteócitos,
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osteoblastos e osteoclastos em relação aos períodos anteriores entre 14 e 28
dias, demonstrando acentuada redução do metabolismo ósseo.
A importância da vascularização tem sido amplamente estudada durante
o processo de ossificação endocondral, associada a liberação de fatores
osteogênicos, como o VEGF, pelos condrócitos hipertróficos, culminando com
o aumento da vascularização e da liberação de fatores indutores da
osteoclastogenese e osteoblastogenes e pelas células endoteliais, além de,
servir de via de transporte para as células hematopoiéticas com a chegada no
local dos precursores dos osteoclastos que degradam a matriz cartilaginosa,
ativando

a

osteoblastogenese

a

partir

da

diferenciação

das

células

mesenquimais indiferenciadas (FRANCIS-WEST P; TICKLE, 1996; OLSEN;
REGINATO; WANG, 2000; IMHOF e DUNON, 1997).

6.3.2 Diferenças no comportamento vascular quanto ao tipo de matriz
alogênica desmineralizada implantada

Embora não tenhamos encontrado diferenças comportamentais na
vascularização em relação ao local de implantação da matriz alogênica
desmineralizada, os tipos de enxertos apresentaram marcantes diferenças,
principalmente, nos períodos de 21 e 28 dias. Nestes períodos, o percentual de
vasos sanguíneos na área do enxerto foi de 9,63% para os enxertos de MD e
19% para os de MO; indicando que, a vascularização nos enxertos de MO é
superior ao da MD.
Poucos são os estudos que comparam a capacidade osteogênica de
enxertos de diferentes origens (Rabie, Chow, Wong, 1999; Chow e Rabie,
2000; Nidoli, Nielsen, melsen, 1999). Alguns trabalhos demonstraram uma
maior formação óssea após a implantação da matriz alogênica desmineralizada
em relação ao osso autógeno, devido a sua mais rápida reabsorção e da maior
neovascularização, preconizando a associação dos dois tipos de enxerto na
região maxilofacial (Nidoli, Nielsen; Melsen, 1999, Rabie, Lie, Jie, 1996; Rabie,
Chay; Wong,1999, 2000). Outros sugerem que, a matriz de origem
intramembranosa promove maior formação óssea em relação ao de origem
endocondral por induzir a direta formação de tecido ósseo sem a presença do
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tecido cartilaginoso. Neste caso, podemos salientar o trabalho de Rabie et al.,
(1997) que, avaliou o crescimento endotelial vascular em defeitos na calvária
de coelhos, utilizando a marcação imunoistoquímica para o antigeno do fator
VIII e CD31 e verificaram aos 3 dias após a implantação a ocorrência de
intensa marcação destas proteínas e, aos 4 dias, a presença de inúmeros
capilares sanguíneos associados a DBM e aumento no número de macrófagos,
sugerindo que a rápida vascularização promove o recrutamento de células
reabsortivas para a degradação do coágulo e da DBM implantada, processos
estes vitais para a habilidade da DBM em induzir a formação óssea. Assim, a
maior reabsorção da matriz alogênica promove uma rápida liberação dos
fatores de crescimento e morfógenos que induzem a maior neovascularização
e consequentemente, a direta formação do tecido ósseo em resposta aos
enxertos de origem intramembranosa (Chow, Rabie, 2000; Rabie, Dan,
Samman, 1996). Atualmente, tem-se sugerido associar outros fatores de
crescimento para potencializar o efeito da matriz alogênica desmineralizada
como, o bFGF para aumentar a expressão do VEGF (Rabie, Lu, 2004) ou
mesmo pela associação do próprio VEGF (Emad et al., 2006). Embora muito
potente, a terapia com o VEGF nescessita de um sistema de liberação
controlado, devido a sua sua meia-vida ser curta, sendo rapidamente
degradado após a sua aplicação, além disso, a administração descontrolada e
essessiva pode causar danos ao tecido local (Elçin et al., 2001)

6.4 A PARTICIPAÇÃO DAS PROTEÍNAS VEGF, BMP-7, RANKL E OPG NA
FORMAÇÃO/REMODELAÇÃO

ÓSSEA

INDUZIDA

PELA

MATRIZ

ALOGÊNICA DESMINERALIZADA

Durante a osteogênese induzida pela matriz alogênica desmineralizada
ocorreu a expressão de VEGF, BMP-7, RANKL e OPG em condroblasto,
osteoblastos, osteócitos e células estromais associadas a áreas de reabsorção
da matriz implantada.

6 Discussão
6.4.1

A

atividade
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323
angiogenese,

condrogênese,

osteoblastogênese e osteoclastogênese

Dentre as proteínas avaliadas podemos salientar o VEGF que, em
ambos tipos de enxertos e locais de implantação, aos 7 dias, já exibia em
média 196 células marcadas/mm2 da área examinada versus 67, 47 e 36
células/mm2, respectivamente, para RANKL, BMP-7 e OPG. O elevado índice
de expressão do VEGF em relação as demais proteínas também pode ser
observado e a quantificada pela análise das bandas protéicas obtidas por
western blotting. Diferencialmente, das outras proteínas, a expressão inicial do
VEGF foi observada em células fibroblast-like que invadiam a área do implante
em substituição ao coágulo sanguíneo reabsorvido por células macrofágicas. A
presença do VEGF, detectada pelo western blotting, a 0 dia, estava relacionada
ao coágulo sanguíneo como observado por Street et al. (2000, 2001).
O período de maior expressão do VEGF ocorreu entre 14 e 28 dias com
aproximadamente, 268 células/mm2 imunomarcadas, associadas a áreas de
reabsorção da matriz alogênica implantada e a áreas de neoformação
óssea/medular, demonstrando a importante participação do VEGF na
vascularização óssea, diferenciação dos condrócitos, osteoblastos, células
endoteliais e osteoclastos e na formação do tecido medular. Neste período, em
ambos grupos e local de implantação, o número de células imunomarcadas
atingiu o pico, porém, foi sempre maior no grupo da MO, tanto para os
osteoblastos (229 células/mm2 na MO versus 171 células/mm2 na MD) como,
osteócitos (254 células/mm2 na MO versus 160 células/mm2 na MD) e
osteoclastos (58 células/mm2 na MO versus 27 células/mm2 na MD). O
aumento da expressão do VEGF ocorreu associado ao aumento na expressão
da

BMP-7,

responsável

principamente

pela

diferenciação

de

células

osteoprogenitoras, e do RANKL e OPG, responsável pelo controle da
osteoclastogenese.
Sabemos que, o VEGF é um potente fator angiogênico, e que seus
receptores têm sido localizados principalmente em células endoteliais. Porém,
atualmente tem-se demonstrado que o VEGF também participa de vários
outros eventos celulares e teciduais que envolvem a formação e a remodelação
do tecido cartilaginoso e ósseo. Em meio de cultura condicionado o VEGF é
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expresso por condrócitos hipertróficos. Um sistema de cultura condicionado por
estas células tem demonstrado ser quimiotático para as células endoteliais,
sendo este efeito inibido pela adição de um anticorpo contra o VEGF ou contra
o seu receptor, o 2/Flk1 (VEGFR2), além disso, os condrócitos hipertróficos
também expressam receptores para VEGF, sugerindo a ocorrência de um
efeito autócrino nos condrócitos durante o período de maturação para células
hipertróficas (CARLEVARO; CORNELLI; CANCELDA, 2000). Durante o
desenvolvimento dos ossos longos a máxima expressão do VEGF ocorre nos
condrócitos hipetróficos e nas áreas de mineralização da cartilagem
(CARLEVARO; CERMELLI; CANCEDDA, 2000, HORNER et al., 1999) e o
bloqueio de seus receptores mantém a proliferação e a diferenciação inicial dos
condrócitos, porém, impedem a apoptose dos condrócitos hipertróficos e
consequentemente, ocorre um aumento na espessura total da cartilagem
epifisária e redução na formação do tecido ósseo na região no local (GERBER,
1999). Em contrapartida, o uso de um inibidor de VEGF no processo de reparo
de fraturas inibe a formação do calo cartilaginoso, equanto que, no reparo de
defeito unicortical na diáfise de ossos longos reduz o processo de reabsorção
do coágulo e do osso imaturo neoformado ocasionando falhas no processo de
remodelação óssea (STREET et al., 2002). Esta variabilidade de respostas
está associada aos diferentes tipos de VEGF e de seus receptores, os quais
são dependentes do microambiente, tipo celular e grau de diferenciação. Em
camundongos neonatais que só expressam a isoforma VEGF120, ocorre um
distúrbio no desenvolvimento dos ossos longos, com alteração no padrão
vascular, redução de 35% no volume do osso trabeculado, redução do
crescimento ósseo e 34% de aumento de espessura da zona de condrócitos
hipertróficos que, segundo Maes et al. (2002), estão associadas a diminuição
da expressão da MMP-9. Portanto, outras isoformas desse fator de
crescimento são importante para o desenvolvimento normal dos ossos, não
somente para estimular a vascularização óssea, mas também paramediar a
diferenciação normal dos condrócitos hipertróficos, osteoblastos, células
endoteliais e osteoclastos (MAES et al., 2002). Um outro fato de importância
para a ação do VEGF são as condições microambientais gerada durante o
processo de reparo ósseo, assim no caso de fraturas, o pH e a concentração
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de lactato afeta a expressão do RNAm e da proteína VEGF, pela degradação
do RNAm em meio ácido (SPECTOR, et al. 2001).
A importância do VEGF é salientada pela possibilidade de vários fatores
de crescimento e de transformação, além de, hormônios, e da própria hipóxia
poderem induzir a produção de VEGF por vários tipos celular. Bouletreau et al.
(2002) utilizando cultura primária de osteoblastos associado ao PDGF
recombinante humana (rhPDGF) em condições normais e de hipóxia (menos
que 1% de oxigênio), e verificaram que, o rhPDGF (50ng/ml) promoveu um
aumento de 2,4 vezes na expressão do RNAm do VEGF pelos osteoblastos em
condições normais de oxigênio e de 3,7 vezes em situação de hipóxia,
indicando que ambos, rhPDGF e hipóxia, podem promover um aumento na
expressão gênica do VEGF. Adicionalmente, Lin et al. (2002) demonstrou que
metabólitos ativos da 1alfa-diidroxivitamina-D3 estimulam a expressão de
RNAm para as isoformas VEGF121 e -165 in vitro em células de linhagem
condrogênica e in vivo em condrócitos e osteoblastos na tíbia de ratos jovens,
conjuntamente, com um aumento na expressão da MMP-9, que por sua vez,
ativa o VEGF estocado na matriz cartilaginosa pelas células osteoblásticas
adjacentes a junção condro-óssea. Deste modo, devido a esses inúmeros
trabalhos mostrando a extensa atuação do VEGF no processo de reparo,
alguns pesquisadores tem sugerido o seu uso terapêutico em diferentes
situações (ELÇIN, DIXIT, GITNICK, 2001; ECKARDT et al., 2005).

6.4.2 Reabsorção do tecido cartilaginoso/ósseo controlado pelo RANKL e
OPG e a formação do tecido ósseo/medular

Durante

a

ossificação

endocondral,

os condrócitos

hipertróficos

secretam VEGF para que a vascularização seja estabelecida, trazendo para o
local

componentes

hematopoiéticos

que,

inicialmente

diferenciam

em

osteoclastos para a degradação da cartilagem mineralizada. Este gatilho ativa
a osteoblastogenese a partir das células progenitoras mesenquimais,
culminando com a produção da matriz óssea e medular (FRANCIS-WEST P;
TICKLE, 1996; OLSEN; REGINATO; WANG, 2000). Por outro lado, o contato
osteoclastos-osteoblastos, a comunicação intercelular e a coordenação são
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cruciais para o controle da diferenciação, ativação e função de ambas as
linhagens, tanto no desenvolvimento, quanto no reparo ósseo, mantendo a
massa óssea e preservando a estrutura óssea durante a vida do indivíduo
(ROODMAN, 1996); SUDA et al., 1997; MANOLAGAS; Jika, 1995).
Para o recrutamento de osteoclastos para as áreas de reabsorção,
precursores de osteoclastos necessitam aderir e migrar através do endotélio
em um fino e regulado mecanismo similar ao processo de transmigração de
leucócitos e monócitos (IMHOF e DUNON, 1997). Atualmente, tem sido
proposto que, o endotélio pode direcionar os precursores de osteoclastos para
áreas específicas do tecido ósseo, ajudando a controlar o processo reabsortivo
(PARTIFF, 2000).
Um dos fatores que controla a diferenciação dos osteoclastos é as
proteína RANKL, o ligante do RANK presente na superfície dos precursores de
osteoclastos e a OPG que compete pela ligação com RANKL inibindo a
osteoclastogenese. No atual trabalho o período de maior expressão do RANKL
e OPG coincidiu com a presença de um maior número de osteoclastos, ou seja,
entre 14 e 28 dias, como observado também para o VEGF. A expressão
protéica

foi

sempre

mais

evidente

tanto

qualitativamente

quanto

quantitativamente para o RANKL do que para a OPG. Além disso, neste
período, o número de osteoclastos foi maior nos enxertos de MO, tanto nos
implantes ectópicos (64 células/mm2 na MO versus 35 células/mm2 na MD)
quanto nos ortotópicos (50 células/mm2 na MO versus 20 células/mm2 na MD.
Com relação a expressão do RANKL foi maior no grupo da MO, tanto no sítio
ectópico (275 células/mm2 na MO versus 212 células/mm2 na MD), quanto no
ortotópico (516 células/mm2 na MO versus 217 células/mm2 na MD), devido ao
maior número de osteoclastos ativos. O mesmo padrão foi observado para a
OPG, no sítio ectópico (161 células/mm2 na MO versus 122 células/mm2 na
MD) e no ortotópico (362 células/mm2 na MO versus 253 células/mm2 na MD),
indicando que ambas as proteínas estão presentes controlando o processo
reabsortivo dos osteoclastos.
Os osteoclastos são derivados dos precursores das stem cell
hematopoiéticas da linhagem celular monócito/macrófagos, através da
interação com fatores como M-CSF e RANKL. Os precursores de osteoclastos
apresentam receptores VEGFR1 na sua superfície e a ativação destes

6 Discussão

327

receptores têm demonstrado promover a diferenciação e a sobrevivência dos
osteoclastos (ALDRIDGE et al.,20050). Segundo Niida et al. (2005) a interação
dos receptores VEGFR1 e o CSF-1 têm um predominante grau na
osteoblastogenese e na manutenção das funções da medula óssea.
Atualmente estudos in vitro ou in vivo em camundongos osteoporóticos (op/op)
tem demostrado que o VEGF regula a expressão do RANK na superfície do
plasmalema dos precursores de osteoclastos, podendo em parte ou totalmente,
substituir a ausência do M-CSF (YAO et al., 2006; NIIDA et al., 1999;
HERIKSEN et al., 2003). Porém, a sinalização do RANKL estimula os
osteoclastos e seus precursores a liberarem a isoforma VEGF-C, indicando que
o VEGF-C é um gene alvo do RANKL nos osteoclastos, funcionando como um
fator autócrino para o controle da atividade osteoclástica (ZANG et al., 2008).

6.4.3 A formação do tecido cartilaginoso/ósseo induzido pela matriz
alogênica e a comunicação entre as células endoteliais e ósseas

O tecido cartilaginoso foi quantitativamente similar em ambos os locais
de implantação até os 21 dias da implantação da matriz alogênica, porém em
pequena quantidade (menos de 9% da região do implante), sendo mais
evidentes nas áreas centrais do enxerto onde a vascularização era menor. A
sua reabsorção ocorreu como o observado durante o desenvolvimento dos
ossos longos na região do disco epifisário, com hipertrofia dos condrócitos,
mineralização da matriz cartilaginosa, formação óssea e, subseqüente,
reabsorção por osteoclastos associado ao aumento da vascularização. Estes
resultados demonstram que, a indução óssea com a formação do tecido
cartilaginoso (via ossificação endocondral), independe do sítio de implantação.
Em ambos grupos de matriz alogênica e locais de implantação foi também
observado, nos períodos iniciais, a direta deposição de tecido ósseo sem a
presença de tecido cartilaginoso, ou seja, ossificação intramembranosa.
Porém, o período de maior aumento no número das células ósseas
ocorreu concomitantemente com a reabsorção pelos osteoclastos do tecido
cartilaginoso/ósseo neoformado, favorecendo também a maior reabsorção da
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matriz alogênica implantada e o aumento da vascularização. Neste período, em
ambos, grupos e sítios de implantação, ocorreu o aumento da expressão da
BMP-7, VEGF, RANKL e OPG pelas células ósseas, indicando, a ocorrência de
uma íntima relação entre a angiogênese, o processo reabsorptivo da matriz
cartilaginosa/óssea imatura e a formação óssea/medular.
A formação óssea é um processo finamente regulado é caracterizada
por uma sequência de eventos que inicia-se pelo comprometimento das células
mesenquimais indiferenciadas que se diferenciam em osteoprogenitoras e
subsequentemente, em células pré-osteoblásticas para osteoblastos maduro,
cuja função primária é sintetizar e mineralizar a matriz óssea. Tanto o processo
de diferenciação quanto a sua função são governados por fatores de
transcrição, principalmente, Runx2 (Cbfa-1, Aml3) e Osterix (KARSENTY;
WAGNER, 2002; KARSENTY, 2003; NAKASHIMA et al., 2002) e atualmente
pela lymphoid enhancer factor/Fator da célula T (Lef/Tcf) via ligação do Wnt
com o Frizzled (Fz), um receptor transmembrana e um co-receptor lipoprotéico
de baixa densidade relacionada com a proteína 5/6 (LRP5/6), levando ao
acúmulo de β-catenina no citoplasma que, ao entrar no núcleo ativa o fator de
transcrição Left, sendo essencial na diferenciação dos osteoblastos maduros e,
consequentemente, na formação óssea (HE et al., 2004; WEATERNDORF;
KAHLER; SCHOROEDER, 2004; MORVANI, et al., 2006).
As BMPs são morfógenos secretados pelos osteoblastos, importantes na
osteoblastogenese e que podem interagir com vários outros fatores de
crescimento, potencializando o seu efeito, como nas vias da Wnt/β-catenina
(MBALAVIELE et al., 2005) e o VEGF (PENG et al., 2002, 2005; PATEL et
al.,2008). Estudo in vitro (MAYER et al., 2005), utilizando células mesenquimais
indiferenciadas obtidas de osso trabeculado humano (hTBCs) demonstrou que,
em condições de hipóxia ocorre um aumento da expressão do VEGF-A e do
seu receptor nas hTBCs e que esta alta expressão de VEGF-A estimula a
diferenciação destas células em osteoblastos e a subseqüente mineralização
da matriz mineralizada, contudo, a alta expressão do antagonista do VEGF-A
(sFLT-1) reduz essa mineralização, indicando que o VEGF-A pode atuar como
um fator autócrino na diferenciação dos osteoblastos. Em contrapartida, o
VEGF-A secretado pelas hTBCs promove o crescimento ou “brotamento” das
células endoteliais, demonstrando seu efeito parácrino na formação dos vasos
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sanguíneos. Já, Athanasopoulos et al (2007) verificaram que osteoblastos
estimulados pelo VEGF produz altos níveis de RNAm e da proteína do CNN1
(CYR61), uma molécula da matriz extracelular sinalizadora quimiotático para
células endoteliais e que aumenta a migração e o “brotamento” dos capilares.
A comunicação entre as células endoteliais e as células osteoblásticas,
regula a formação dos vasos, diferenciação osteoblástica e o “turnover” ósseo
(PECHAK et al., 1986; BRIGHTON, 1987; BRINGHTON; HUNT, 1991;
DECKER et al., 1995; CHANG et al., 1996; BITTNER et al., 1998). A
comunicação parácrina, tanto in vitro quanto in vivo, entre as células endoteliais
e osteoblásticas, via junções gap medeia o processo angiogênico necessário
para a formação e o reparo óssea (VILLARS et al., 2002). Além disso, a
influência da osteoblastogenese na hematopoiese tem sido observada em
camundongos deficientes para Cbfa1/RUNX2, cuja característica fenotípica
principal é ausência de medula óssea e excessiva hematopoiese no fígado e
no baço, indicando que osteoblastos são necessários para iniciar o
desenvolvimento da hematopoiese óssea (DEGUCHI et al., 1999). Por outro
lado, animais deficientes para VEGF também apresentaram extrema alteração
fenotípica na hematopoiese (CARLEVARO et al., 2000; GERBER, 1999),
indicando que, o endotélio microvascular é também uma parte essencial para
manutenção da hematopoiese e da integridade óssea.
No atual trabalho, a maior formação óssea ocorreu no enxerto de MO
em sítio ortotópico (ectópico: 13,20% no grupo da MD e 21,38% no da MO
versus ortotópico: 22,33% no grupo da MD e 30,61% na MO). Já, o
aparecimento do tecido medular em sítio ortotópico foi detectado aos 14 dias,
ocupando cerca de 4,65% e 10,23% da região do enxerto, respectivamente,
para o grupo da MD e MO, enquanto que, no enxerto ectópico apareceu aos 21
dias de implantação e ocupava, respectivamente, 5,52% e 23,68% da região do
enxerto, não exibindo diferenças estatisticamente significates com relação ao
local do implante em mesmo período. No período subseqüente de 28 dias, no
enxerto de MO, o percentual de tecido medular no sítio ectópico superou ao do
ortotópico (37,25% no ectóppico versus 27,69% no ortotópico) e essa diferença
se mantéve-se até os 42 dias. A análise histológica subjetiva aliada aos dados
morfométricos de densidade de volume do tecido ósseo neoformado,
demonstrou que, a matriz alogênica no sítio ortotópico induziu uma maior
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formação do tecido ósseo já, nos períodos iniciais de sua implantação que
aumentou gradativamente até o período de 42 dias. Já, nos implantes
ectópicos a formação óssea foi inicialmente mais lenta, mas posteriormente a
remodelação óssea foi mais acentuada, promovendo, já, os 28 dias, a
formação de extensas áreas de tecido medular amarelo rico em adipócitos
envolto por um tecido ósseo maduro ou lamelar. Essas diferença podem estar
ligadas ao fato, do sítio ortotópico já exibir inicialmente no local células
osteoprogenitoras e sequencialmente, por ser um ambiente ósseo, a
remodelação deve ocorrer de maneira que o tecido neoformado adquira as
características do tecido ósseo original (regeneração). No sítio ectópico a
tendência é de reabsorção tanto do material implantado quanto do tecido ósseo
neoformado, que com o tempo deverá ser totalmente reabsorvido e substituído
pelo tecido conjuntivo original, ou seja, nesse caso o tecido ósseo formado não
é homeostaticamente mantido no local.

6.5 PERFIL DE FORMAÇÃO ÓSSEA RELACIONADO AO TIPO DE MATRIZ
ALOGÊNICA E AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO

Baseado nas evidências aqui encontradas, a maior reabsorção da MO
em relação a MD promove maior formação óssea, devido a rápida e contínua
liberação dos fatores de crescimento e transformação contidos no seu interior,
induzindo a formação de tecido cartilaginoso e ósseo. Com a mineralização da
cartilagem e do tecido ósseo imaturo ocorre um aumento da vascularização e a
reabsorção desses tecidos mineralizados e da matriz alogênica pelos
osteoclastos, concomitantemente leva a neoformação do tecido ósseo/medular.
Já, a MD resiste mais ao processo reabsortivo inicial e a falta de liberação dos
fatores de crescimentos em alguns locais promove a encapsulação das
partículas por tecido conjuntivo fibroso, diminuindo o processo reabsortivo da
MD.
Nas áreas de grande reabsorção e de formação óssea/medular, o
aumento da expressão celular de VEGF, favoreceu a angiogênese e
consequentemente, a migração de precursores dos osteoclastos e a
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Subsequentemente, com a reabsorção da matriz implantada e do tecido
cartilaginoso/ósseo inicial ocorreu a diferenciação de células mesenquimais
indiferenciadas em osteoblastos promovendo o aumento na expressão local da
BMP-7 e na formação do tecido ósseo/medular.
No sítio ortotópico, o processo de remodelação do tecido ósseo
neoformado caminha até promover a regeneração do tecido perdido, enquanto
que, no sítio ectópico, pela falta de estímulo funcional, o tecido ósseo/medular
não se mantém tendendo a ser reabsorvido pelo organismo. Portanto,
capacidade

osteoindutora

da

matriz

alogênica

desmineralizada

está

relacionado a origem da matriz e ao sítio de implantação, alterando a
expressão local das proteínas VEGF, BMP-7, RANKL e OPG que estão
associadas a uma maior reabsorção da matriz implantada, promovendo uma
rápida e contínua liberação dos morfógenos contidos em seu interior, que
induzem temporal e espacialmente a cascata de eventos que levam a formação
óssea/medular.
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7 CONCLUSÕES

Baseados nos resultados aqui obtidos concluímos que:
1) a redução do volume total da região do enxerto em sítio ortotópico ocorre em
decorrência da contração do coágulo sanguíneo, da reabsorção da matriz
alogênica e da própria remodelação óssea;
2) independentemente do tipo de enxerto, inicialmente ocorre a indução tanto
da ossificação endocondral, com formação prévia de tecido cartilaginoso, como
da ossificação intramembranosa, com formação direta de tecido ósseo;
3) a maior reabsorção da MO em relação a MD promove maior formação
óssea, devido a uma mais rápida e contínua liberação dos fatores matriciais de
crescimento e transformação.
4) o ambiente celular e molecular ósseo do sitio ortotópico favorece a indução e
uma maior formação óssea em relação ao sítio ectópico.
5)

o

aumento

dos

vasos

sanguíneos

e

das

células

ósseas

(osteoblastos/osteócitos) simultaneamente aos dos osteoclastos, mostra que
esses eventos estão associados à maior reabsorção da matriz alogênica e a
formação do tecido ósseo e hematopoiético;
6) a maior expressão das proteínas VEGF, BMP-7, RANKL, OPG em
condrócitos, osteoblastos ativos, osteócitos recém aprisionados na matriz e
células osteoprogenitoras é responsável pela maior maior formação óssea
observada no grupo da MO em relação ao da MD.
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