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       RESUMO 
 

O osso alógeno fresco-congelado (FFBA, do inglês fresh-frozen bone 

allograft) é uma alternativa para os procedimentos cirúrgicos de enxerto ósseo, 

principalmente na preparação do rebordo alveolar para a instalação de implantes 

osseointegráveis. No entanto, existem alguns paradigmas que envolvem a relação 

entre resposta do sistema imunológico à aloantígenos presentes no enxerto e o seu 

comportamento clínico. Procurando entender essa relação, o FFBA foi avaliado 

como enxerto para preservar o rebordo alveolar pós-extração. Os resultados 

mostraram que embora tenha ocorrido uma redução estatisticamente significante na 

altura, espessura e volume do rebordo entre a avaliação inicial e final, essa redução 

não foi clinicamente significante, permitindo a instalação de implantes 

osseointegráveis. Em adição, as análises histológicas sugerem um bom 

comportamento do enxerto, com ausência de reação do tipo corpo estranho e 

formação de novo osso em todos os sítios analisados. Ao analisar o comportamento 

da resposta imune, os resultados mostraram que a injeção intradérmica de 

aloantígenos presentes no FFBA, não induziu uma reação de hipersensibilidade 

tardia nos pacientes após 4 meses do enxerto. Além disso, os monócitos do sangue 

periférico (PBMCs) dos pacientes não proliferaram frente aos aloantígenos in vitro. 

No entanto, os dados também demonstraram que os aloantígenos aumentam a 

produção de IL-2 e IFN-γ, mas não alteram a produção de IL-4 e IL-10, por PBMCs 

dos pacientes. Ao avaliar a relação entre a produção dessas citocinas e o 

comportamento clínico do enxerto, os dados mostram que existe uma correlação 

estatisticamente significante entre a produção de IL-2 in vitro e a redução (em %) da 

altura do rebordo alveolar, embora essa redução não tenha sido clinicamente 

significante. De fato, a presença de aloantígenos no FFBA não é suficiente para sua 

contraindicação como material de enxertia. 

 

Palavras-chave: Transplante ósseo. Aloantígenos. Interleucinas 

 





       ABSTRACT 
 

Preservation of alveolar bone in extraction sockets using fresh-frozen bone 

allograft: a clinical, histological and immunological study.  

 

The fresh-frozen bone allograft (FFBA) is an alternative to surgical 

procedures of bone grafts, mainly in the preservation of alveolar ridge prior the 

installation of osseointegrated implants. However there are paradigms that surround 

the relation between immune response to alloantigens present inside the graft and 

the clinical response of the graft. An attempt to understand this relationship, the 

FFBA was evaluated as a graft to preserve the alveolar ridge post-extraction. The 

results show a statistically significant reduction in height, thickness and volume of the 

ridge between the initial and final examination, however this reduction was not 

clinically significant. The ridge preservation allowed implant installation and 

osseointegration. In addition, histologic analysis suggests a good performance of the 

graft with no foreign body reaction and formation of new bone at all sites. In 

analyzing the behavior immune response, the results showed that stimulation with 

alloantigens present in bone allograft induced no delayed hypersensitivity reaction in 

vivo. Additionally, periphery blood mononuclear cells (PBMC) from patients no 

proliferate in response to alloantigens in vitro. However, the data also demonstrated 

that the alloantigens increase IL-2 and IFN-γ production, but no IL-4 and IL-10 

production, by PBMCs from patients. When evaluate the relation between the 

cytokines production and clinical parameters, the results demonstrate that there 

statistically significant correlation between IL-2 production in vitro and ridge height 

changes (%), although this clinical parameter is not clinically significant. In fact, the 

alloantigens in FFBA are not sufficient for its contraindications as grafting material. 

 

Keywords: Bone Transplant. Alloantigens. Interleukins 
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1 Introdução 

Atualmente, o avanço da osseointegração tem contribuído para o aumento na 

utilização de implantes na reabilitação oral de pacientes parcialmente ou 

completamente desdentados (Doundoulakis et al., 2003; Strassburger et al., 2006; 

Van Der Bilt et al., 2006; Van Kampen et al., 2004). Entretanto, alguns pacientes 

apresentam defeitos anatômicos no rebordo alveolar que impedem ou dificultam a 

instalação de implantes em posição favorável. A etiologia desses defeitos 

anatômicos está relacionada, principalmente, com a remoção de tumores, 

deformidades congênitas ou perda de elementos dentários por trauma, doença 

periodontal, abscessos periapicais, fratura radicular ou iatrogenias que, 

invariavelmente, resultam em reabsorção de 60% do volume ósseo nos três 

primeiros anos (Atwood, 1979; Atwood, 2001; Tallgren, 1972; Tallgren, 2003). 

Com o intuito de devolver ao paciente característica anatômica que permita a 

reabilitação oral com prótese implanto-suportada e/ou minimizar as sequelas ósseas 

causadas pela perda do elemento dentário, diversos procedimentos cirúrgicos foram 

desenvolvidos e estudados, objetivando desde a preservação do rebordo após 

extrações dentárias até a reanatomização dos maxilares, através de técnicas para 

corrigir espessura e altura óssea do rebordo alveolar, assim como áreas com 

pneumatização do seio maxilar (Boyapati e Wang, 2006; Esposito et al., 2006; 

Lekholm et al., 1999; Mcallister e Haghighat, 2007; Misch, 1996; Misch et al., 1992; 

Sethi e Kaus, 2001; Van Den Bergh et al., 2000). Dentre esses, as técnicas 

envolvendo enxerto de tecido ósseo ou substituto são os procedimentos mais 

realizados (Donati et al., 2007; Eppley et al., 2005) que podem estar associados ou 

não com regeneração óssea guiada (ROG). 

Entre os materiais de enxertia, o osso autógeno é o mais estudado e utilizado. 

Tendo como origem o próprio indivíduo, as áreas doadoras mais comuns são ramo e 

sínfise mandibular, nos sítios intraorais; e crista ilíaca, porção proximal da tíbia e 

calota craniana, nos sítios extraorais (Garg, 2001; Le Lorc'h-Bukiet et al., 2005; 

Lekholm et al., 1999; Misch, 1996; Misch, 1997; Misch et al., 1992; Sethi e Kaus, 

2001; Tessier, 1982; Van Der Meij et al., 2005; Verhoeven et al., 1997). As 

características ideais de osteocondução, osteoindução e osteogênese inicial 

apresentadas pelo osso autógeno lhe proporcionam os resultados mais previsíveis 
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entre os materiais de enxertia, sendo considerado o padrão ouro (“gold standard”) 

(Greenwald et al., 2001; Kneser et al., 2006). No entanto, suas desvantagens estão 

relacionadas principalmente a área doadora, como: a necessidade de um segundo 

sítio cirúrgico para a coleta de tecido, o que aumentam os riscos de acidentes 

vasculares, neurológicos e a morbidade pós-operatória; e por fornecer uma 

quantidade limitada de tecido, principalmente, na reconstrução de defeitos ósseos 

muito extensos (Bahat e Fontanesi, 2001; Greenwald et al., 2001; Nkenke et al., 

2002; Nkenke et al., 2001; O'keeffe et al., 1991; Raghoebar et al., 2001). 

Com o intuito de contornar essas desvantagens, pesquisas envolvendo 

tecidos ósseos não autógenos e substitutos ósseos têm se mostrado bastante 

promissoras. Vários pesquisadores têm apresentado resultados satisfatórios com 

relação à utilização de enxertos alógenos (que tem origem em indivíduos da mesma 

espécie) na correção de defeitos ósseos tanto na área médica (De Long et al., 2007; 

Joyce, 2005; Muscolo et al., 2006) como na odontológica (Accetturi et al., 2002; 

Lyford et al., 2003; Peleg, 2004; Scarano et al., 2006; Schwartz et al., 2007). No 

entanto, alguns paradigmas ainda existem com relação ao comportamento do 

sistema imunológico frente aos enxertos de FFBA. 
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2 Revisão de Literatura 

2.1 Da Preservação do Alvéolo 

O resultado da reabilitação protética sobre implante não deve ser mensurada 

apenas pela sobrevivência dos implantes, mas pelo sucesso funcional e estético a 

longo prazo (Darby et al., 2009). Para que isso ocorra é necessário que o implante 

seja posicionado no momento de sua instalação de tal maneira que favoreça tanto a 

distribuição ideal das forças mastigatórias no seu longo eixo, como a estabilidade 

dos tecidos moles e duros adjacentes (Buser et al., 2004), sem contar que o 

posicionamento incorreto dos implantes pode resultar em um alinhamento coroa-

implante desfavorável, que dificulta e limita o tratamento reabilitador (Darby et al., 

2009). No entanto, as características anatômicas do rebordo alveolar referentes à 

altura, espessura e distância mesio-distal afetam diretamente o posicionamento dos 

implantes, uma vez que os mesmos devem ficar circunscritos pelo tecido ósseo. 

As limitações anatômicas do tecido ósseo que dificultam o posicionamento 

correto dos implantes são conhecidos por defeitos ósseos. Esses defeitos presentes 

no rebordo alveolar podem ser atribuídos a diferentes fatores, como a remoção de 

tumores, deformidades congênitas ou extrações dentárias. A incidência das 

extrações dentárias em todo mundo chega a mais de um milhão de dentes por ano. 

Os motivos que levam a essas extrações geralmente estão associados à cárie, 

trauma, doença periodontal, abscessos periapicais, fratura radicular e/ou iatrogênias 

(Irinakis, 2006). As alterações dimensionais apresentadas pelo rebordo alveolar 

alterando tanto o volume ósseo (Atwood, 1979; Atwood, 2001; Schropp et al., 2003; 

Tallgren, 1972; Tallgren, 2003) como o contorno gengival (Schropp et al., 2003) após 

as extrações dentárias estão bem documentadas na literatura.  

Inicialmente as alterações dimensionais do rebordo pós-extração eram 

relacionadas à atrofia por “desuso”, mas atualmente sabe-se que esse processo de 

reabsorção é um processo complexo que envolve componentes fisiológicos, 

funcionais e estruturais (Bartee, 2001). Diante disso, qualquer fator que influencie 

um desses componentes pode interferir no processo de reabsorção óssea pós-

extração. Segundo Gareto et al. em 1995, o trauma cirúrgico durante a extração 

pode induzir microtrauma ao redor do osso, acentuando a reabsorção óssea 

(Garetto et al., 1995). A anatomia do rebordo alveolar e a sua relação com os dentes 
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superiores e inferiores resultam numa parede óssea vestibular fina e 

predominantemente cortical. Essa característica anatômica favorece a presença de 

fenestrações e deiscências ósseas assim como uma maior suscetibilidade a danos e 

fraturas durante as extrações (Irinakis, 2006). Essas intercorrências diminuem o 

número de paredes ósseas presentes no alvéolo pós-extração, diminuindo a 

formação óssea na fase de reparação. Alterações sistêmicas como osteoporose, 

doença renal e desordens vasculares e endócrinas podem acelerar a perda óssea 

alveolar pós-extração por alterar o metabolismo e a fisiologia normal do osso (Hirai 

et al., 1993; Mcgregor e Macdonald, 1989; Soikkonen et al., 1996). Hábitos 

parafuncionais, como bruxismo e apertamento, assim como o uso de prótese total ou 

prótese parcial removível mucossuportada tem sido associada a fatores que 

contribuem para acelerar a perda óssea (Devlin e Ferguson, 1991; Maeda e Wood, 

1989). 

Com o intuito de reduzir a reabsorção do processo alveolar, Ohrnell, Hirsch et 

al. em 1988 e Lazzara em 1989 propuseram a instalação de implantes no momento 

da extração dentária (Lazzara, 1989; Ohrnell et al., 1988). No entanto, 

incongruências entre o diâmetro do implante e a morfologia do alvéolo associadas à 

deficiência do fechamento primário da ferida cirúrgica frequentemente causam 

exposição precoce da superfície do implante (Zitzmann et al., 1999). Araujo em 2005 

e Botticelli em 2004 relataram em estudo experimental em cães e em estudo clínico, 

respectivamente, que a instalação imediata de implantes em sítios de extração não é 

capaz de impedir por completo a dinâmica da remodelação óssea pós-extração, 

principalmente na face vestibular do alvéolo (Araujo et al., 2005; Botticelli et al., 

2004). Além disso, Akimoto em 1999 demonstrou em cães que o gap formado entre 

o implante e as paredes do alvéolo mesmo apresentando-se totalmente preenchido 

com osso em análise clínica após o tempo de osseointegração, a avaliação 

histológica mostrou a presença de tecido conjuntivo entre o implante e o osso 

neoformado (Akimoto et al., 1999). Este fato poderia ser minimizado clinicamente 

aplicando a técnica de ROG. Entretanto, como foi descrito por Becker em 1994, 

implantes imediatos em alvéolos frescos associados à ROG possuem um alto índice 

de exposição da membrana, provavelmente relacionado ao inadequado fechamento 

primário da ferida cirúrgica (Becker, Dahlin et al., 1994).  

Na tentativa de contornar essas possíveis intercorrências, Zitzmanni et al. em 
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1999 preconizaram que se esperasse de 6 a 24 semanas após a extração para a 

instalação dos implantes (Zitzmann et al., 1999), que segundo os autores, seria o 

tempo necessário para que se tivesse a cicatrização da mucosa e reparo do 

potencial inflamatório no interior do processo alveolar. Em contrapartida, o número 

de intervenções cirúrgicas e o tempo de tratamento serão aumentados e à medida 

que o tempo de espera entre extração e a instalação dos implantes aumenta, o 

processo de reabsorção progride. Vale ressaltar que as técnicas de ROG tendem a 

se tornar cada vez menos previsíveis à medida que diminui o número de paredes 

ósseas e a quantidade de tecido ósseo residual (Zitzmann et al., 1999), o que, em 

alguns casos, pode inviabilizar a instalação de implantes em rebordos extremamente 

atróficos. 

Baseado no conceito de manutenção vital da raiz para preservação do 

rebordo alveolar descrito por Garver e Fenster em 1980 e por Von Wower e Winther 

em 1981 (Garver e Fenster, 1980; Von Wowern e Winther, 1981), Quinn e Kent em 

1984 e Kentros et al. em 1985 propuseram a preservação do rebordo usando 

hidroxiapatita em formato de raiz ou em partículas no interior do alvéolo com o 

objetivo de mimetizar a presença radicular (Kentros et al., 1985; Quinn e Kent, 

1984). Atualmente, os métodos usados para impedir ou minimizar o processo de 

reabsorção do rebordo alveolar pós-extração incluem o uso de partículas de 

enxertos ósseos autógenos, alógenos, xenógenos ou aloplásticos (Becker, Becker et 

al., 1994; Brugnami et al., 1996; Cohen, 1995; Gross, 1995; Nemcovsky e Serfaty, 

1996; Schepers et al., 1993; Stanley et al., 1997). 

2.2 Dos Materiais de Enxerto Ósseo 

Os materiais de enxerto ósseo utilizados nas técnicas de preservação do 

rebordo alveolar pós-extração podem ser classificados pela origem e pelo tempo de 

reabsorção. Bartee em 2001 sugeriu que os materiais de enxerto disponíveis para 

preenchimento de alvéolos pós-extração devem ser discutidos no contexto do tempo 

de preservação dos rebordos (Bartee, 2001): 

● Materiais de enxerto para preservação a longo prazo são, basicamente, os 

matérias ditos como não reabsorvíveis. Hidroxiapatita densas sintética ou natural 

(Mangano et al., 2008) e microesfera de polimetil metacrilato porosa (Froum, 1996) 

são materiais com baixíssima taxa de reabsorção e dissolução. Esses materiais 



                              

                              

Revisão de Literatura 
 

40 Eduardo Aleixo Figueira 

permanecem no sítio do enxerto por tempo indeterminado com alto potencial para a 

preservação anatômica do rebordo alveolar. No entanto esses materiais devem ser 

criteriosamente indicados e utilizados, uma vez que a permanência dessas 

partículas contraindica a instalação de implantes no sítio enxertado.  

● Materiais de enxerto para preservação a médio prazo são materiais 

marcados como uma transição entre o material não-reabsorvível e o reabsorvível. 

Os materiais baseados em matriz óssea inorgânica de origem natural são os 

principais representantes deste tipo de enxerto (Schlegel e Donath, 1998). Esses 

materiais devem ser considerados úteis para aumento da densidade óssea e 

preservação do rebordo. A característica mais importante desse material é a 

possibilidade de instalar implantes no sítio do enxerto, mesmo na presença de 

algumas partículas não reabsorvidas.  

● Materiais de enxerto para preservação a curto prazo são os materiais que 

possuem uma rápida reabsorção e substituição dentro do período natural de 

reparação. Semelhante aos enxertos para preservação a médio prazo, aumentam a 

densidade óssea, impedem a reabsorção inicial do alvéolo pós-extração e são 

indicados para sítios que receberão implantes dentro de um intervalo de 3 a 6 

meses. O enxerto ósseo autógeno e materiais baseados em matriz óssea 

desmineralizada (Becker et al., 1996; Brugnami et al., 1999; Brugnami et al., 1996; 

Cammack et al., 2005; Contar et al., ; Contar et al., 2009; Iasella et al., 2003; Rodella 

et al., ; Rummelhart et al., 1989) têm sido empregados com esta finalidade, devido a 

sua alta taxa de substituição (Bartee, 2001). 

Quanto a origem, Irinakis em 2006 classificou de forma clara e objetiva os 

materiais em 4 (quatro) grupos distintos (Irinakis, 2006): 

● Enxerto autógeno: É o material transferido de uma região para outra do 

mesmo indivíduo. Esse enxerto pode ser intraoral ou extraoral dependendo 

obviamente do sítio de onde foi coletado. As características estruturais do enxerto, 

quanto ao componente cortical e medular, dependem exclusivamente da área de 

onde o tecido foi coletado. E podem ser utilizados tanto no formato em bloco como 

em partículas. 

● Enxerto xenógeno: É o material transferido de um doador de outra espécie, 

que deve ser processado apropriadamente. É disponível liofilizado na versão 
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mineralizada ou desmineralizada, normalmente no formato de partículas. 

● Enxertos aloplásticos: É o material sintético, frequentemente disponível no 

formato de partículas, utilizado como substituto para enxertos ósseos. 

● Enxerto alógeno (homógeno): É material transferido de um doador da 

mesma espécie para outro indivíduo. Existem numerosas configurações disponíveis 

para o enxerto de FFBA que estão diretamente relacionadas com o tipo de 

processamento que este material recebe no banco de tecidos musculoesqueléticos. 

Esses enxertos podem ser disponibilizados fresco (sem processamento), fresco-

congelado (fresh-frozen, FFBA) ou liofilizado (freeze-dry). Quando liofilizado, pode 

ser apresentado também na forma mineralizada (matriz óssea inorgânica) ou 

desmineralizada (matriz óssea orgânica). São frequentemente, disponíveis em 

partículas ou em bloco de tecido ósseo puramente cortical, puramente medular, ou 

cortico-medular. 

2.3 Do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos e FFBA 

Desde o início do século 20, bancos de tecido músculo-esquelético têm se 

especializado na coleta e no processamento do tecido ósseo de doador cadáver 

para a posterior utilização em cirurgias reconstrutivas (Tomford, 2000). Embora cada 

banco tenha desenvolvido e padronizado um processamento próprio, a aplicação de 

enxertos ósseos alógenos tem se mostrado viável seja este fresco-congelado (fresh-

frozen, a -80ºC) ou liofilizado (freeze-dry) (Donati et al., 2007; Eppley et al., 2005; 

Greenwald et al., 2001).  

Em suma, os métodos de processamento variam entre os diferentes bancos 

de tecido, mas incluem basicamente os seguintes passos: debridamento físico para 

a remoção de tecido mole e redução da carga celular, lavagem pulsátil e 

ultrassônica para a remoção dos remanescentes celulares e sangue, tratamentos 

com etanol para a desnaturação de proteínas celulares e eliminação de possíveis 

vírus, tratamento antibiótico, e por último, liofilização e esterilização ou 

criopreservação (Boyce et al., 1999; Eppley et al., 2005; Stevenson, 1999).  

O processamento é uma etapa muito importante e pode interferir diretamente 

nas características mecânicas e biológicas do FFBA (Bauer e Muschler, 2000; Betz, 

2002; Boyce et al., 1999; Eppley et al., 2005). Basicamente, a característica 

mecânica apresentada por esse tipo de enxerto dependerá da área doadora, da 
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arquitetura óssea (proporção de tecido cortical e medular) e do tipo de 

processamento do tecido (remoção do componente mineral, remoção do 

componente orgânico e/ou liofilização), enquanto a propriedade biológica é 

influenciada principalmente pelo processamento do material. No processo de 

liofilização (freeze-dry), as propriedades mecânicas e biológicas do osso são 

reduzidas. No entanto, este procedimento permite que o tecido seja esterilizado 

(radiação γ) e armazenado a temperatura ambiente. (Eppley et al., 2005; Stevenson, 

1999). O osso fresco-criopreservado (fresh-frozen) conserva melhor suas 

propriedades biológicas e mecânicas, mas deve ser estocado congelado e com 

prazo para utilização reduzido (6 meses em temperatura abaixo de -20°C e 5 anos a 

temperaturas abaixo de -80°C) (Eppley et al., 2005; Stevenson, 1999).  

Com relação às características biológicas do FFBA, pode-se dizer que a 

remoção do componente celular a índices próximos de zero impede qualquer 

vestígio de osteogênese, conferindo a este, principalmente, a osteocondutividade, 

embora resquícios de osteoindução ainda possam ser preservadas (De La Piedra et 

al., 2007; Paul et al., 2001; Sun et al., 1998). Entretanto, os fenômenos biológicos de 

incorporação e creeping substitution (substituição gradual do tecido enxertado por 

tecido osteóide seguido por formação óssea), são dependentes das características 

estruturais do FFBA (Eppley et al., 2005). Os enxertos alógenos cortico-medulares, 

principalmente os derivados do ílium, cabeça distal do fêmur e proximal da tíbia 

apresentam um processo de incorporação qualitativamente similar ao do enxerto 

autógeno de mesma origem, embora o processo de creeping substitution possa ser 

um pouco mais lento nos enxertos ósseos alógenos em comparação aos autógenos 

(Eppley et al., 2005). Entretanto, enxertos alógenos puramente corticais são 

superficialmente incorporados e em comparação ao autógeno são lentamente 

substituídos e vascularizados. A utilização de enxertos alógenos segmentares 

puramente cortical apresenta uma manutenção prolongada de tecido desvitalizado e, 

consequentemente, mais friáveis do que o osso autógeno. Esse fenômeno tem sido 

associado a quadros de fraturas em 16 a 50% dos casos de enxertos ósseos 

alógenos segmentares (Stevenson, 1999). Enxertos alógenos particulados, tanto 

cortical como medular, apresentam uma conformação estrutural semelhante ao 

particulado autógeno, resultando em um processo de integração e substituição muito 

semelhante, principalmente no que se refere ao processo de revascularização 
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(Stevenson, 1999). Em adição, o FFBA particulado permite sua utilização associada 

a sangue, concentrado de plaquetas, medula óssea, ou até mesmo osso autógeno, 

para aumentar suas propriedades biológicas (Eppley et al., 2005; Ilgenli et al., 2007; 

Jensen et al., 2004; Kassolis et al., 2000). 

2.4 Da Imunidade dos Enxertos Ósseos Alógenos  

Em resumo, o sistema imunológico reage ao transplante de um tecido e órgão 

vivo (como pele, coração, fígado, rim e etc), tanto de origem alógena como 

xenógena, gerando uma resposta mediada tanto pela imunidade celular como pela 

imunidade humoral. Entretanto, para que o sistema imune responda contra tecidos e 

órgãos não-próprios são necessários o reconhecimento dos aloantígenos pelas 

células que compõe tanto a imunidade inata como a adaptativa. Os principais 

aloantígenos envolvidos neste processo são conhecidos como antígenos 

leucocitários humanos (HLA, Human Leucocyte Antigen). Essas moléculas são 

extremamente polimórficas e dividem-se em dois subtipos: HLA de classe I 

(antígenos A, B e C) encontrados na superfície de todas as células nucleadas e HLA 

de classe II presentes na superfície de células apresentadoras de antígenos (APC -

células dendríticas e macrófagos e linfócitos B ativados) e células endoteliais 

(Tinckam e Chandraker, 2006). O mecanismo de reconhecimento do HLA pode ser: 

direto, quando células viáveis do doador presentes no interior do transplante entram 

em contato com linfócitos T do receptor; ou indireto, quando fragmentos celulares 

contendo HLA do doador são fagocitados e processados por APC e apresentados 

para linfócitos T. Consequentemente, a ativação de linfócitos T CD4+ (Helper) e 

CD8+ (Citotóxico) específicos para o HLA do doador geram uma resposta direta 

contra as células do doador.  

Os tecidos ou órgãos transplantados vivos são, invariavelmente, povoados 

por células responsáveis pela manutenção vital destes transplantes. A viabilidade 

destas células é mantida inicialmente por um complexo vascular misto restabelecido 

no momento do transplante através de anastomoses cirúrgicas. Entretanto, as 

células endoteliais do doador presentes no transplante são as principais células a 

entraram em contato com o sistema imunológico do receptor, que, 

consequentemente, resulta em resposta citotóxica direta contra as células 

endoteliais, desorganizando os capilares e deteriorando o transplante por isquemia. 

Os linfócitos B também participam da resposta imune, sendo o principal integrante 
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da imunidade mediada por anticorpos (humoral). O reconhecimento de aloantígenos 

por linfócitos B e sua interação com células T CD4+ ativadas leva a produção de 

anticorpos da alta afinidade contra os aloantígenos do transplante que atuarão 

diretamente no endotélio vascular resultando na formação de trombos e, 

consequentemente, falha do transplante (Bauer e Muschler, 2000; Tinckam e 

Chandraker, 2006). 

Diferente dos transplantes de tecidos e órgãos vivos, os transplantes de 

FFBA proveniente de banco de tecidos são, em sua maioria, acelularizados e 

desvitalizados. Entretanto, alguns estudos experimentais em animais mostram que o 

FFBA pode iniciar uma reposta imune no animal receptor. Stenvenson et al. em 

1991 demonstraram através de transplante de FFBA na reconstrução de defeitos 

ósseos segmentares em cães que o grau de histocompatibilidade entre doador e 

receptor influencia diretamente nos fenômenos biológicos de integração e creeping 

substitution assim como nas características biomecânicas do osso neoformado 

(Stevenson et al., 1991). Estudo tem demonstrado que drogas imunossupressivas 

aumentam o desempenho biológico do enxerto alógeno, porém seus efeitos 

colaterais inviabilizam a sua utilização clínica neste tipo de procedimento (Welter et 

al., 1990). Embora, alguns estudos clínicos suportem a hipótese do desenvolvimento 

de uma resposta imune específica contra o FFBA, faltam evidências que 

correlacionem este fenômeno aos resultados clínicos. Bauer e Muschler em 2000 

analisaram histologicamente, biópsias coletadas de áreas submetidas a enxerto de 

FFBA demonstrando a presença de células inflamatórias crônicas, no entanto seus 

dados não comprovam uma resposta imunoespecífica contra o aloenxerto ósseo 

(Bauer e Muschler, 2000). Vários pesquisadores detectaram a produção de 

anticorpos específicos contra HLA do doador nos pacientes transplantados, no 

entanto, não houve associação entre o desenvolvimento de anticorpos com 

resultados clínicos (Friedlaender, 1983; Ward et al., 2005). Esses achados na 

literatura devem-se provavelmente a utilização de procedimentos precários na 

remoção do componente celular previamente ao transplante de ossos alógenos ou a 

presença de outros aloantígenos associados a proteínas de matriz óssea. 

Atualmente, o avanço dos métodos de processamento tem transformado o 

FFBA em tecido doador universal (Bauer e Muschler, 2000; Eppley et al., 2005; Oka 

e Ikeda, 2001). Um dos métodos mais utilizados para reduzir a antigenicidade do 



                              

                              

Revisão de Literatura 

Eduardo Aleixo Figueira 45 

FFBA está associado à remoção do componente celular, que, consequentemente, 

diminui os aloantígenos HLA (Vandevord et al., 2005; Wingenfeld et al., 2002). No 

entanto, algumas evidências ainda suportam o envolvimento da resposta imune no 

comportamento biológico dos transplantes ósseos alógenos (Bauer e Muschler, 

2000). VandeVord et al. em 2005 sugeriu o envolvimento de outros antígenos (não-

HLA) na resposta imune contra o FFBA (Vandevord et al., 2005). Thoren et al. 

associaram a presença de remanescente de gordura com a diminuição da taxa de 

formação óssea (Thoren e Aspenberg, 1995; Thoren et al., 1993), sugerindo a 

permanência de antígenos lipossolúveis no transplante (Thoren et al., 1993). De 

fato, o componente antigênico presente nos enxertos ósseos alógenos não é 

suficiente para sua contra indicação como material de enxertia, no entanto, o papel 

da resposta imune no processo de reabsorção óssea e na manutenção dimensional 

do enxerto, ainda é desconhecido. 

Estudos recentes demonstram que a inter-relação entre o sistema imune e o 

tecido ósseo é mais estreita do que se acreditava (Alnaeeli et al., 2007; Lee e 

Lorenzo, 2006; Lorenzo e Choi, 2005; Sato e Takayanagi, 2006; Takayanagi, 2005a; 

Takayanagi, 2005b; Takayanagi et al., 2005). Diante disso, uma nova área do 

conhecimento intitulada osteoimunologia, foi criada por biologistas ósseos e 

imunologistas com o objetivo de gerar e agregar os conhecimentos relacionados ao 

papel da resposta imune sobre as células ósseas e vice-versa (Lorenzo e Choi, 

2005). Durante toda a vida, o tecido ósseo encontra-se em constante 

remodelamento, e a manutenção desta homeostasia é mantida principalmente pelos 

espaços medulares onde ocorre a interação entre as células ósseas e as células do 

sistema imunológico (Lorenzo e Choi, 2005). Entretanto, esta homeostasia pode ser 

modificada pela resposta imune, quando o sistema imune está ativado frente a 

processos patológicos (Sato e Takayanagi, 2006; Takayanagi, 2005a). A presença 

de infiltrado inflamatório e seus produtos adjacentes ao tecido ósseo altera o 

equilíbrio entre a deposição, mediada por osteoblastos e a reabsorção óssea, 

mediada por osteoclastos, influenciando o turn over ósseo (Lee e Lorenzo, 2006; 

Sato e Takayanagi, 2006; Takayanagi, 2005a; Takayanagi, 2005b). Todavia, a 

evidência chave sobre esta inter-relação entre sistema imune e tecido ósseo, surgiu 

com a descoberta do ligante do receptor ativador de NF-kB (RANKL), um potente 

indutor da osteoclastogênese, na superfície de linfócitos T ativados (Sato e 
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Takayanagi, 2006; Takayanagi, 2005a). 
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3 Proposição 

O presente trabalho teve como objetivo principal estudar o comportamento do 

enxerto de FFBA utilizado como técnica de preservação de rebordo pós-extração e 

um possível envolvimento da resposta imune no processo de cicatrização. 

Especificamente, nossos objetivos foram: 

 Avaliar clinica e histologicamente o enxerto de FFBA como técnica de 

preservação do rebordo alveolar pós-extração; 

 Procurar evidências da sensibilização do sistema imunológico pelo enxerto de 

FFBA; 

 E traçar um perfil entre as alterações dimensionais do rebordo alveolar pós-

extração associado a enxerto de FFBA e a resposta do sistema imunológico. 
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4 Material e Métodos 

4.1 Seleção da amostra populacional para o estudo 

4.1.1 Seleção de pacientes  

Foram inseridos neste estudo 10 (dez) pacientes, 3 (três) eram do sexo 

masculino e 7 (sete) do feminino, com idade variando de 23 a 59 anos. O 

consentimento dos pacientes inseridos neste estudo, para a participação no 

presente trabalho, foi obtido após a leitura e assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FOB-USP (Processo número 006/2008, anexo I). Os pacientes foram 

selecionados nas clínicas da Disciplina de Periodontia do Departamento de Prótese 

da FOB-USP e submetidos à anamnese, exame clínico e radiográfico. Os pacientes 

excluídos foram aqueles com história médica evidenciando modificadores sistêmicos 

que contraindicava procedimentos cirúrgicos (diabetes mellitus – tipo 1 ou 2, 

osteoporose, desnutrição, alterações genéticas como síndrome de Down, 

neutropenia familiar ou síndrome de Papillon-Lefévre, desordem pulmonar, renal ou 

cardiorrespiratória, doenças hematológicas, neoplasias, hepatite, usuários de 

drogas, que passaram por tratamentos de quimioterapia, radioterapia, terapia 

imunossupressora ou transplantados); mulheres grávidas ou em fase de 

amamentação e fumantes. Os pacientes incluídos no estudo foram aqueles que 

possuíam de 1 a 3 dentes encaminhados para extração, com exceção dos terceiros 

molares, que necessitassem de procedimentos cirúrgicos para preservar o rebordo 

alveolar pós-extração para reabilitação com prótese implantossuportada. Os 

pacientes (Tabela 1) foram submetidos a procedimento de extração associada a 

enxerto de FFBA (item 4.2.2) e todo o protocolo de experimentação in vivo (item 4.2) 

e in vitro (item 4.3) 

4.2.1 Seleção de voluntários 

Os voluntários compõem o grupo de indivíduos que não foram submetidos a 

enxerto de FFBA. Foram inseridos neste estudo 10 (dez) voluntários, 3 (três) eram 

do sexo masculino e 7 (sete) do feminino, com idade variando de 23 a 50 anos 

(Tabela 1). O consentimento dos voluntários inseridos neste estudo, para a 

participação no presente trabalho, foi obtido após a leitura e assinatura do termo de 
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consentimento livre e esclarecido. Os voluntários foram selecionados nas clínicas da 

Disciplina de Periodontia do Departamento de Prótese da FOB-USP. Os voluntários 

excluídos foram aqueles com história médica evidenciando modificadores sistêmicos 

(diabetes mellitus – tipo 1 ou 2, osteoporose, desnutrição, alterações genéticas 

como síndrome de Down, neutropenia familiar ou síndrome de Papillon-Lefévre, 

desordem pulmonar, renal ou cardiorrespiratória, doenças hematológicas, 

neoplasias, hepatite, usuários de drogas, que passaram por tratamentos de 

quimioterapia, radioterapia, terapia imunossupressora ou transplantados); mulheres 

grávidas ou em fase de amamentação e fumantes. Os voluntários foram submetidos 

ao protocolo de experimentação in vitro (item 4.3). 

 

4.2 Estudo in Vivo 

4.2.1 FFBA (FFBA) 

O FFBA utilizado neste estudo foi proveniente do Banco de Tecidos Músculo 

Esquelético do Hospital Universitário da Universidade de Marília – SP (UNIOSS, 

CNPJ: 07.555.505/0001-61). Foram disponibilizados 20 unidades de tecido ósseo 

cortico-medular oriundos de cabeça de fêmur (15x10x6mm) de dois doadores (10 

tecidos de cada doador), encaminhados e estocados a -80ºC no Laboratório de 

Imunologia da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP até a sua utilização 

(Anexo II a IV).  

Idade (Anos)
1 40,8 ± 11,53 33,6 ± 10,13

Sexo (M-F) 3 - 7 3 - 7

Dentes Extraídos

   Incisivos e Caninos (S-I) 1 - 0

   Prémolares (S-I) 5 - 2

   Molares (S-I) 2 - 1

Tabela 1. Perfil Clínico

Pacientes 

(n =10)

Voluntários 

(n =10)

1 Os dados são apresentados em média ± desvio padrão
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4.2.2 Procedimento cirúrgico  

O procedimento de extração “atraumática” foi realizado dependendo da 

característica de cada dente a ser extraído e da indicação precisa de cada técnica, 

para se obter o melhor resultado evitando sempre exposição e o comprometimento 

da tábua óssea vestibular ou lingual. Em seguida, o FFBA (descrito no item 4.2.1) foi 

particulado (Particulador ósseo, Neodent®), misturado a sangue periférico e 

enxertado para um perfeito ajuste na área receptora. Vale ressaltar que cada 

paciente recebeu enxerto ósseo de um único doador e que a escolha do doador 

seguiu uma ordem aleatória. Por último, o fechamento do alvéolo foi realizado, 

preferencialmente, com enxerto gengival pediculado ou com enxerto gengival livre e 

suturado com fio Vicryl 4.0 (ETHICON, INC). Todo o procedimento foi realizado sob 

anestesia local. Os pacientes foram submetidos aos protocolos medicamentosos 

propostos para esse tipo de intervenção: antibioticoterapia profilática e terapêutica 

com amoxicilina sistêmica (500 mg de 8 em 8 horas, por 10 dias), anti-inflamatórios 

não esteroides (Nimesulida 100mg de 12 em 12 horas, por 4 dias) e antimicrobiano 

local (Clorexidina a 0,12% aplicado como bochecho duas vezes por dia, durante pelo 

menos 15 dias). A sutura foi removida após dez dias e o paciente foi acompanhado 

semanalmente, durante 30 dias. 

4.2.3 Análise das alterações dimensionais do rebordo alveolar 

4.2.3.1 Tomografia computadorizada. A avaliação do rebordo alveolar foi 

baseada na metodologia descrita por Kirmeier et al. em 2008, com algumas 

modificações referentes à metodologia em questão (Kirmeier et al., 2008). Foram 

realizadas 2 (duas) tomografias computadorizadas (Protocolo da Faculdade 

Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo: 2 Arch 8 cm, 20 sec, 0,3 Voxel 

(18,45mAs)): uma dentro de 2 (duas) semanas e outra depois de um período de 24 

(vinte e quatro) semanas após os enxertos. Todas as tomografias foram 

processadas por I-CAT Cone Beam 3-D Dental Imaging System, na Clínica de 

Radiologia do Departamento de Estomatologia FOB-USP. 

4.2.3.2 Análise de morfometria dos cortes tomográficos. Imagens 

referentes à tomografia foram obtidas no programa I-CAT vision (Imaging Science 

International; versão 1.6.0.24) e analisadas no programa Image J (National Institute 

of Health, USA; versão 1.43u). De acordo com a metodologia, o rebordo alveolar  
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Figura 1. As áreas enxertadas foram avaliadas através de tomografia processada por I-CAT 

Cone Beam 3-D Dental Imaging System. Os sítios de extração associados a enxerto FFBA 

particulado (n=10) foram submetidos a 2 (duas) tomografias computadorizadas: dentro de 2 (duas) 

semanas e depois de um período de 24 (vinte e quatro) semanas após os enxerto. Todas as 

tomografias foram processadas por I-CAT Cone Beam 3-D Dental Imaging System, as imagens foram 

obtidas no programa I-CAT vision e analisadas no programa Image J. Para cada área foram 

analisados 10 (dez) cortes sequenciais, com espessura entre 0,6 e 0,9 mm. Todos os cortes foram 

avaliados quanto à altura, espessura central e espessura cervical (em mm) independentemente. O 

volume foi calculado a partir da somatória das áreas de cada corte multiplicado pela espessura dos 

cortes. 
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foi avaliado (em mm) quanto à altura, espessura central e espessura cervical (Figura 

1). As medidas foram avaliadas em 10 cortes tomográficos seriados (com espessura 

de 0,6 ou 0,9 mm). O volume ósseo foi calculado de acordo com o método descrito 

por Johansson em 2001 modificado para a análise de rebordo alveolar. 

Resumidamente, o volume (em mm³) foi calculado como a somatória da área do 

rebordo em cada corte tomográfico multiplicado pela espessura dos cortes (Figura 1) 

(Johansson et al., 2001). 

4.2.4 Obtenção do extrato ósseo (estímulo) 

Para a obtenção dos extratos ósseos, 6 unidades de FFBA citado no item 

4.2.1 (três de cada doador) foram descongelados e processados separadamente. Os 

tecidos foram triturados em moinho criogênico (Freeze Mill 6770) até se obter o 

menor tamanho possível das partículas. Em seguida, as micropartículas eram 

pesadas e solubilizadas a uma concentração de 50mg/mL. Para o teste de 

hipersensibilidade do tipo tardia (item 4.2.5), as micropartículas de enxerto ósseo 

foram solubilizadas em soro fisiológico estéril, e para os ensaios in vitro, foram 

solubilizadas em meio de cultura (RPMI incompleto) (item 4.3). Para avaliar a 

capacidade do enxerto de FFBA de induzir uma resposta aloespecífica (específicas 

para antígenos do doador ósseo), os pacientes foram desafiados por dois estímulos, 

nomeados e agrupados da seguinte maneira:  

 Extrato de Osso Enxertado (EOE): O FFBA utilizado para obtenção do extrato 

e o FFBA utilizado no enxerto eram do mesmo doador;  

 Extrato de Osso Não Enxertado (EOnE): O FFBA utilizado para obtenção do 

extrato e o FFBA utilizado no enxerto eram de doadores diferentes;  

Os voluntários foram desafiados por um único estímulo (EOnE), tendo em 

vista que esses não foram submetidos ao procedimento de enxerto. 

4.2.5 Teste intradérmico de hipersensibilidade do tipo tardia (IV)  

A resposta de hipersensibilidade do tipo tardia (HTT) é induzida por injeções 

intradérmicas de antígenos e representam um protocolo padrão para avaliar a 

resposta imune mediada por célula (Lopez et al., 2009; Rosenstreich, 1993; 

Thongngarm et al., 2006; Trautner et al., 2007; Tsicopoulos et al., 1999; 

Vukmanovic-Stejic et al., 2006). Em humanos, a reação de HTT foi inicialmente 



                              

                              Material e Métodos 
 

60 Eduardo Aleixo Figueira 

usada para demonstrar a exposição prévia a vários patógenos (como Mycobacterium 

tuberculosis, Mycobacterium leprae, Leishmania) (Rosenstreich, 1993; Thongngarm 

et al., 2006; Vukmanovic-Stejic et al., 2006). Atualmente, a resposta tipo HTT contra 

patógenos comuns (como Cândida Albicans) ou antígenos de vacinas (como 

Tetanus) é usada para mensurar a imunidade mediada por células (Rosenstreich, 

1993; Thongngarm et al., 2006; Vukmanovic-Stejic et al., 2006). O teste intradérmico 

foi aplicado no antebraço de cada paciente usando o método padrão de Mantoux 

(Thongngarm et al., 2006), 1 semana antes da cirurgia e 24 semanas após a 

cirurgia. Um volume de 100 μL do extrato do enxerto de FFBA (um para cada 

doador), descritos no item 1.5, e soro fisiológico foram injetados na porção interna do 

antebraço, com uma distância média de 5 cm entre os pontos de inoculação. As 

reações na pele foram avaliadas após 48 horas por um único observador. Foram 

considerados positivos as reações dérmicas maiores que 5 mm de diâmetro. 

4.2.6 Obtenção das amostras ósseas e análise microscópica 

Para avaliar o comportamento do enxerto ósseo in situ foram realizadas 

análises microscópicas em amostras de tecido ósseo obtidas no momento da 

instalação dos implantes com trefina de diâmetro de 3,3 mm (Neodent®). Após a 

coleta, as amostras de tecido foram imersas em formalina a 10% e encaminhadas 

para o laboratório de Consultoria em Patologia (Botucatu, SP, Brasil) para 

processamento histotécnico. Resumidamente, o processamento consiste em: 

lavagem das peças em água corrente por 24 horas; descalcificação em ácido nítrico 

a 10%; desidratação em álcool absoluto e diafanização em xilol; inclusão em blocos 

de parafina, confecção de cortes de 4μm de espessura da região central de cada 

espécime e coloração com H&E. A análise microscópica foi realizada com o auxílio 

de um patologista experiente e foi descritiva e incluiu parâmetros microscópicos 

relacionados a: 

 Presença de enxerto ósseo - foi considerado osso enxertado, o tecido ósseo 

trabecular ausente de osteócitos ou com osteoplastos apresentando 

osteócitos picnóticos; 

 Presença de fibrose caracterizada por tecido conjuntivo fibroso denso 

circunscrevendo remanescente de enxerto ósseo; 

 Presença de novo osso incluindo o estágio de maturação - foi considerado 
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novo osso maduro, o tecido ósseo neo formado apresentando trabéculas com 

linhas de aposição óssea (osso secundário, osso lamelar), com tecido 

medular composto predominantemente por tecido mielóide. Foi considerado 

novo osso imaturo, o tecido ósseo neo formado sem organização definida 

(não lamelar), rico em osteócitos, com tecido medular composto por tecido 

conjuntivo;  

 Relação de contato direto entre o enxerto ósseo e o tecido ósseo neo 

formado; 

 Presença de vasos sangüíneos no tecido medular; 

 E presença de infiltrado inflamatório, incluindo sua localização focal 

(perivascular e/ou circundando tecido ósseo) e/ou difusa, a identificação dos 

tipos celulares: monócitos, polimorfonucleares, plasmócitos e células gigantes 

multinucleadas; e a intensidade, subjetivamente classificada em discreto, 

moderado e intenso. 

Para avaliar as características microscópicas do FFBA “não utilizado”, 2 

(duas) unidades de tecido ósseo citado no item 4.2.1 (uma de cada doador), imersas 

em formalina a 10% e encaminhadas para o laboratório de Consultoria em Patologia 

(Botucatu, SP, Brasil) para processamento histotécnico. Os cortes histológicos foram 

analisados com o auxílio de um patologista experiente. A análise microscópica foi 

descritiva e incluíram parâmetros microscópicos relacionados à presença de células 

viáveis, restos celulares e tecido medular. 

4.3 Estudo in vitro 

4.3.1 Coleta de sangue e Isolamento de células mononucleares do 

sangue periférico (PBMC) 

Para os ensaios in vitro, um volume de 10 mL de sangue periférico foi obtido 

dos pacientes (descritos no item 4.1.1) e dos voluntários (descritos no item 4.1.2) por 

punção venosa e colocado em tubo estéril contendo 20 U/mL de heparina 

(Liquemine-Roche). Após a coleta, o sangue foi diluído em igual volume de meio 

RPMI e a mistura aplicado sobre gradiente Ficoll-Paque (1,077 g/mL) e centrifugada 

a 400g por 30 minutos, à temperatura ambiente. A interface obtida, composta por 

PBMC, foi coletada e lavada duas vezes em meio RPMI. Após este procedimento, o 
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sedimento foi ressuspenso em 1mL de meio contendo 10% de soro fetal bovino 

(SFB) e os leucócitos contados com o auxílio de câmara de Neubauer (Figueira e 

Campanelli, 2007; Figueira et al., 2009). A viabilidade celular foi determinada pela 

exclusão de coloração com azul de Trypan a 2%. 

4.3.2 Cultura de PBMC humanos 

PBMC foram suspensas em RPMI com 10% soro bovino fetal e cultivadas em 

placas de 96 poços na presença de extratos ósseos (descritos no item 4.2.4) na 

concentração de 500g/mL associado ou não ao estímulo policlonal de 

fitohemaglutinina (PHA, 2 μg/ml) em estufa umidificada a 37ºC em atmosfera 

saturada em 5% de CO2. Após 120 horas de cultura, as células foram avaliadas 

quanto à proliferação celular (item 4.3.3) e apoptose celular (item 4.3.4) e o 

sobrenadante da cultura, utilizado para avaliar a produção de citocinas (item 4.3.5).  

4.3.3 Ensaio para avaliação da resposta linfoproliferativa.  

PBMC de pacientes e voluntários obtidos como descrito no item 4.3.1 foram 

incubados com CFSE (diacetato/succinimidil éster de carboxifluoresceína, Molecular 

Probes) em meio RPMI por 5 minutos a temperatura ambiente, lavadas (350g à 4°C 

por 10 minutos) e distribuídas em placas de 96 poços (1x105 células/poço). Em 

seguida, as células foram cultivadas como descrito no item 4.3.2. Após 120 horas de 

cultura, as células foram lavadas 2 vezes com PBS, ressuspensas em 300 µL de 

RPMI e imediatamente adquiridas em FACScan (Becton and Dickson, San Jose, CA 

USA), utilizando o canal de fluorescência 1 (FL1) para CFSE. As análises foram 

realizadas usando programas Cell Quest (Becton and Dickson) ou Win Midi, os quais 

permitem analisar todas as células adquiridas (100.000/amostra), ou apenas 

determinadas populações, individualizadas por janelas (“gates”) estabelecidas com 

base em parâmetros de tamanho (FSC), granulosidade (SSC) ou fluorescência (FL). 

4.3.4 Ensaio para avaliação da apoptose.  

PBMC de pacientes e voluntários obtidos como descrito no item 4.3.1 foram 

distribuídas em placas de 96 poços (1x105 células/poço) e cultivadas como descrito 

no item 4.3.2. Após 120 horas de cultura, as células foram coletadas e lavadas 2 

vezes com RPMI. A avaliação da apoptose foi realizada utilizando um “kit” da 

SouthernBiotech (ApoScreen™ Annexin V Apoptosis Kit), seguindo as 
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recomendações do fabricante. Em seguida, as células foram imediatamente 

adquiridas em FACScan (Becton and Dickson, San Jose, CA USA), utilizando o 

canal de fluorescência 1 (FL1) para Anexina e fluorescência 2 (FL2) para Iodeto de 

Propídeo. As análises foram realizadas usando programas Cell Quest (Becton and 

Dickson) ou Win Midi, os quais permitem analisar todas as células adquiridas 

(100.000/amostra), ou apenas determinadas populações, individualizadas por 

janelas (“gates”) estabelecidas com base em parâmetros de tamanho (FSC), 

granulosidade (SSC) ou fluorescência (FL). 

4.3.5 Ensaio imunoenzimático (ELISA) 

A concentração de citocinas presente no sobrenadante das culturas (item 

4.2.5) foi mensurada através de ensaios imunoenzimáticos (ELISA) utilizando “Kit” 

comercial, seguindo as recomendações do fabricante. Foram utilizados “Kits” 

comerciais para Il-2 (555190), Il-4 (555194) e IFN- (555142) proveniente da BD 

Biosciences (San Diego, CA, USA) e para Il-10 (88-7106) proveniente da 

eBioscience (San Diego, CA, USA). A leitura das reações colorimétricas foi realizada 

a 450 nm em leitor de microplacas (EMAX, Molecular Devices corporation, 

Sunnyvale, CA, USA). A concentração das citocinas nos sobrenadantes analisados 

foi determinada a partir dos valores obtidos com a curva padrão realizada com as 

diferentes diluições da proteína recombinante. 

4.4 Análise estatística 

A análise estatística foi usada para avaliar a significância estatística das 

diferenças intra e intergrupos, assim como as alterações dentro dos períodos 

experimentais. Valores de p<0.05 foram considerados com indicativo de 

significância. O teste t pareado foi usado para avaliar a significância dentro do 

período experimental e os resultados intragrupos, enquanto o teste t não pareado foi 

usado para avaliar os resultados intergrupos. A análise estatística foi realizada 

utilizando-se o programa Instat (INSTAT software, GraphPad, San Diego, CA). Os 

resultados foram expressos como média  erro padrão médio (SEM). 
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5 Resultados 

5.1 O perfil de reabsorção do rebordo alveolar pós-extração submetido a 

enxerto de FFBA.  

Para avaliar as alterações dimensionais que ocorrem no processo de 

reparação do rebordo alveolar pós-extração submetido a enxerto de FFBA, os 

pacientes realizaram duas tomografias: a primeira duas semanas após a extração 

(inicial) e a segunda vinte e quatro semanas após a extração (final). A altura da 

região do rebordo alveolar de todos os pacientes reduziu dentro do período 

experimental (Figura 2B). A altura média inicial foi de 20,92 ± 2,321 mm e a final de 

19,42 ± 2,308 mm, apresentando uma redução estatisticamente significante 

(p=0,0020). Essa redução foi avaliada em 1,31 ± 0,340 mm, que corresponde a 7,44 

± 1,844 % da altura inicial (Figura 2 F e G). A distância da tábua óssea vestibular a 

lingual (ou palatina) do rebordo alveolar avaliado, no ponto correspondente a metade 

da altura, foi considerado a espessura central do rebordo. Essa medida quando 

avaliada em cada paciente individualmente, apresentou uma discreta redução dentro 

do período experimental (Figura 2C). Embora a redução da espessura central tenha 

sido pouco expressiva (0,42 ± 0,100 mm e 4,06 ± 0,887 %; Figura 2 F e G), a 

diferença entre a espessura central inicial (10,71 ± 0,968 mm) e final (10,28 ± 0,952 

mm) foi estatisticamente significante (p=0,0020). No entanto, a espessura cervical foi 

a medida que mais sofreu alteração quando avaliado cada paciente individualmente 

(Figura 2 E). Foi considerada espessura cervical, a medida realizada da tábua óssea 

vestibular a lingual (ou palatina) do rebordo alveolar no quarto cervical da altura do 

rebordo (Figura 2A). A diferença entre a espessura inicial (9,56 ± 0,665 mm) e final 

(8,39 ± 0,819 mm) apresenta uma redução de 1,195 ± 0,318 mm (13,48 ± 0,340 %; 

Figura 2F e G), com diferença estatisticamente mais evidente do que as outras 

medidas (p=0,0010; Figura 2D). Vale ressaltar que a redução da espessura cervical 

foi praticamente três vezes maior do que a espessura central.  

Para entender o comportamento tridimensional do rebordo alveolar pós-

extração associado a enxerto de FFBA, foram realizadas análises volumétricas da 

região operada. O volume ósseo foi calculado a partir da somatória da área de 

rebordo (em mm²) de dez cortes sagitais seriados, multiplicada pela espessura dos 

cortes (variando de 0,6 a 0,9 mm), apresentado em milímetros cúbicos (mm³) (Figura  
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Figura 2. A altura e a espessura da região cervical são as dimensões mais  alteradas no 

processo de reparação nas áreas de extração submetidas a enxerto de FFBA. Os sítios de 

extração submetidos a enxerto de FFBA particulado (n=10) foram submetidos a 2 (duas) tomografias 

computadorizadas: dentro de duas semanas após o enxerto (inicial) e depois de um período de vinte 

e quatro semanas (final). As imagens referentes à tomografia foram obtidas e analisadas com 

relação ao volume (E, F, G), altura (B, F, G), espessura central (C, F, G) e espessura cervical (D, F, 

G). Os gráficos B-E mostram as alterações dimensionais de cada sítio individualmente, dentro do 

período experimental. As barras representam as variações dimensionais em percentagem (F), em 

mm (G) e em mm³ (G). Os dados apresentados (F e G) representam a média ± SEM do resultado dos 

pacientes analisados individualmente. **p<0,01; ***p<0,001; para análise intragrupo. 
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1). Como esperado diante dos resultados apresentados pela altura, espessura 

central e espessura cervical, o volume também apresentou redução, principalmente 

quando os pacientes são avaliados individualmente (Figura 2E). A diferença entre o 

volume inicial (1701 ± 179,3 mm³) e final (1522 ± 190,7 mm³) apresenta uma 

redução de 179,6 ± 44,12 mm (11,84 ± 2,813 %; Figura 2F e G) com diferença 

estatisticamente significante (p=0,0010; Figura 2E). 

5.2 Enxertos de FFBA não induziram resposta de hipersensibilidade do 

tipo tardia IV. 

Para avaliar a capacidade do enxerto de FFBA de induzir uma resposta de 

hipersensibilidade do tipo tardia IV, extratos de FFBA de dois doadores distintos 

(item 4.2.4) foram inoculados no subcutâneo do antebraço de cada paciente (item 

4.2.5) seguindo o protocolo padrão de Mantoux (Thongngarm et al., 2006). As 

aplicações foram realizadas em dois períodos: uma semana antes do enxerto e vinte 

e quatro semanas depois do enxerto. Foram consideradas positivas as reações 

dérmicas maiores que 5 mm de diâmetro. No entanto, nenhum dos pacientes 

analisados apresentou qualquer tipo de reação positiva, tanto no período que 

antecedeu o enxerto, quanto no período de vinte e quatro semanas após o enxerto 

(Tabela 2). 

5.3 O extrato do FFBA não induziu resposta proliferativa em PBMC de 

pacientes submetidos a enxerto. 

Para avaliar a capacidade do extrato de FFBA enxertado de induzir a 

proliferação in vitro de linfócitos provenientes do sangue periférico de pacientes 

submetidos a enxertos de FFBA, PBMC desses pacientes e de voluntários foram 

isoladas do sangue periférico, cultivadas como descrito no item 4.3 e analisadas por 

citometria de fluxo. A taxa de proliferação dos linfócitos dos pacientes foi de 1,418 ± 

0,480 % na ausência de estímulo, 1,376 ± 0,44 % na presença de EOnE e 1,376 ± 

0,521 % na presença de EOE, se equiparando ao resultado encontrado para os 

linfócitos dos voluntários na ausência de estímulo (1,236 ± 0,268 %) e na presença 

de EOnE (1,086 ± 0,144 %, Figura 3D). Esses resultados demonstraram que os 

extratos de FFBA foram incapazes de induzir resposta proliferativa de linfócitos de 

pacientes submetidos a enxerto de FFBA. 
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Para avaliar a capacidade desses extratos de inibir a proliferação por ativação 

policlonal (PHA) dos linfócitos, as PBMC de pacientes e de voluntários foram 

isoladas do sangue periférico, cultivadas como descrito no item 4.3 e analisadas por 

citometria de fluxo. Nos pacientes, a taxa de proliferação das células cultivadas com 

PHA na ausência de estimulo foi de 23,66 ± 1,82 % (Figura 3E). Quando cultivados 

com estímulo, a taxa de proliferação foi de 19,20 ± 3,20 % e 13,85 ± 5,86 %, para os 

estímulos EOnE e EOE, respectivamente, apresentando uma leve redução, embora 

não seja estatisticamente significante (Figura 3E). O mesmo pode ser observado em 

relação à taxa de proliferação dos linfócitos dos voluntários cultivados na presença 

de PHA com (17,06 ± 1,90 %) ou sem EOnE (19,10 ± 3,06 %). 

Paciente
Soro 

Fisiológico
EOE¹ EOnE²

Soro 

Fisiológico
EOE¹ EOnE²

1 – – – – – –

2 – – – – – –

3 – – – – – –

4 – – – – – –

5 – – – – – –

6 – – – – – –

7 – – – – – –

8 – – – – – –

9 – – – – – –

10 – – – – – –

²Extrato do Osso Não Enxertado (EOnE) - O FFBA utilizado para obtenção do extrato e o FFBA utilizado no 

enxerto eram de doadores diferentes

Uma semana antes do enxerto Vinte quatro semanas após o enxerto

Tabela 2. Teste de hipersensibilidade do tardia (IV) frente a extrato de FFBA

(–) Resultado Negativo e (+) Resultado Positivo

¹Extrato do Osso Enxertado (EOE) - O FFBA utilizado para obtenção do extrato e o FFBA utilizado no enxerto 

eram do mesmo doador
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Figura 3. Resposta proliferativa de PBMC de pacientes submetidos a enxerto de FFBA. PBMC 

isoladas de indivíduos não submetidos a enxerto (Voluntário, n=10, barra aberta) e pacientes 

submetidos a enxerto de FFBA (Paciente, n=10, barra fechada) foram marcadas com CFSE e 

cultivadas na ausência de estímulo (Meio) ou com Extrato de Osso Enxertado (EOE, 500 μg/mL) ou 

Extrato Ósseo não Enxertado (EOnE, 500g/mL) por 120hs, associado ou não PHA (2 μg/mL). O 

painel A mostra a gate de linfócitos (R1) de um paciente representativo. Os histogramas mostram a 

resposta proliferativa de um paciente representativo estimulado com EOE com (C) ou sem PHA (B). 

As barras representam a taxa de proliferação dos linfócitos frente a diferentes estímulos na presença 

(D) ou não (E) de PHA. Os dados apresentados representam a média ± SEM do resultado dos 

pacientes analisados individualmente.  
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5.4 Extrato de FFBA elevou discretamente a taxa de apoptose em PBMC 

in vitro. 

Para avaliar a capacidade do extrato de FFBA de induzir apoptose in vitro em 

PBMC de pacientes e voluntários, as PBMC desses indivíduos foram isoladas do 

sangue periférico, cultivadas como descrito no item 4.3 e analisadas por citometria 

de fluxo. A taxa de apoptose na ausência de estímulo foi de 13,88 ± 2,58 % e 13,73 

± 2,52 %, para voluntários e pacientes, respectivamente (Figura 4C). No entanto, ao 

observar as PBMC na presença de estímulo EOnE, fica evidente que há um discreto 

aumento na taxa de apoptose tanto de voluntários (20,75 ± 1,94 %) quanto de 

pacientes (23,06 ± 5,17 %), embora não seja estatisticamente significante (Figura 

4C). O mesmo pode ser observado para as PBMC de pacientes cultivadas na 

presença de EOE (24,22 ± 5,76 %). 

5.5 Extrato de FFBA induziu a produção de IL-2 e IFN-γ por PBMC de 

pacientes submetidos a enxerto de FFBA do mesmo doador. 

Para avaliar a capacidade dos extratos de FFBA de induzir a produção de 

citocinas (IL-2, IFN-γ, IL-4 e IL-10) por PBMC de pacientes submetidos a enxerto de 

FFBA, sobrenadantes das culturas previamente descritas (item 4.3) foram coletadas 

e a concentração de citocinas mensuradas através de ELISA. Embora a estimulação 

com extrato de osso enxertado (EOE) não tenha induzido resposta proliferativa, a 

estimulação in vitro das PBMC dos pacientes submetidos a enxerto alógeno foi 

capaz de elevar a produção de IL-2 em relação às demais situações (Figura 5A). 

Embora o aumento na produção IL-2 (38,95 ± 24,36 g/mL) pelas PBMC dos 

pacientes estimulados com EOE seja visivelmente maior, a diferença 

estatisticamente significante foi observada apenas em relação à produção por 

PBMC, quando estimuladas com EOnE, tanto em voluntários (1,148 ± 0,662 g/mL, 

p=0,0138) como em pacientes (0,444 ± 0,444 g/mL, p=0,0469). A diferença 

estatística não foi observada com relação à produção IL-2, quando cultivadas na 

ausência de estímulo, tanto em pacientes (3,616 ± 2,087 g/mL) como em 

voluntários (1,955 ± 1,532 g/mL). Resultado semelhante, mas pouco evidente, pode 

ser observado com relação à produção de IFN-γ. A produção dessa citocina por 

PBMC dos pacientes, na ausência de estímulo e na presença de EOE e EOnE, foi 

de 1,630 ± 0,499 g/mL, 2,764 ± 1,659 g/mL e 0,635± 0,176 g/mL,  
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Figura 4. A taxa de apoptose de PBMC de pacientes submetidos a enxerto de FFBA. PBMC 

isoladas de indivíduos não submetidos a enxerto de FFBA (Voluntário, n=10, barra aberta) e 

pacientes submetidos a enxerto de FFBA (Paciente, n=10, barra fechada) foram cultivadas na 

ausência de estímulo (Meio) ou com Extrato de Osso Enxertado (EOE, 500μg/mL) ou Extrato Ósseo 

não Enxertado (EOnE, 500μg/mL) por 120hs. Em seguida, as células foram marcadas com iodeto de 

propídio e anexina e avaliadas por citometria de fluxo. O painel A mostra a gate de células (R1) de 

um paciente representativo. Painel B mostra o dotplot de Iodeto de propídio e Anexina dentro da gate 

(R1) de um paciente representativo. As barras representam a taxa de apoptose (células anexina
+
 e 

iodeto de propídio
+
) dos linfócitos frente a diferentes estímulos (C). Os dados apresentados 

representam a média ± SEM do resultado dos pacientes analisados individualmente.  
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Figura 5. Extrato de FFBA induziu a produção de IL-2 e IFN-γ por PBMC de pacientes 

submetidos a enxerto de FFBA do mesmo doador. PBMC isoladas de indivíduos não submetidos 

a enxerto de FFBA (Voluntário, n=10, barra aberta) e pacientes submetidos a enxerto de FFBA 

(Paciente, n=10, barra fechada) foram cultivadas na ausência de estímulo (Meio) ou com Extrato de 

Osso Enxertado (EOE, 500μg/mL) ou Extrato Ósseo não Enxertado (EOnE, 500μg/mL) por 120hs. As 

barras representam as concentrações de IL-2 (A), e IFN-γ (B) dos sobrenadantes das culturas de 

células avaliadas por ELISA. Os dados apresentados representam a média ± SEM do resultado dos 

pacientes analisados individualmente. *p<0,05 para análise intergrupo e §p<0,05; §§p<0,01 para 

análise intragrupo. 
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respectivamente (Figura 5B). Nos voluntários,a produção na ausência de estímulo 

foi de 1,958 ± 0,707 g/mL e na presença de EOnE foi de 1,490 ± 0,230 g/mL. Ao 

analisar os dados, foi possível detectar que a estimulação de PBMC de pacientes 

com extrato de osso enxertado (EOE) é capaz de aumentar a produção de IFN-γ em 

relação às demais situações, sendo estatisticamente significante quando comparado 

a sua produção por PBMC de pacientes estimulado com EOnE (p=0,0068). No 

entanto, em relação às citocinas IL-4 e IL-10, não foi possível detectar diferenças na 

produção dessas citocinas, frente a diferentes condições (Figura 6A e B). 

5.6 A produção de IL-2 pode estar relacionada com a alteração 

dimensional em altura.  

Dados apresentados neste estudo mostram que extratos de FFBA enxertado 

(EOE) induzem um aumento na produção de IL-2 e IFN-γ em pacientes submetidos 

a enxerto de FFBA. Para avaliar a influência da produção dessas citocinas nas 

alterações dimensionais do rebordo alveolar pós-extração associada a enxerto de 

FFBA, os dados de relevância foram analisados em teste estatístico de correlação 

de Spearman. Após a análise foi possível observar que existe correlação entre a 

produção de IL-2 e a redução da altura do rebordo alveolar quando representada em 

percentagem, e que esta é estatisticamente significante (Tabela 4). 

5.7 O enxerto de FFBA não induziu reação de corpo estranho 

Para avaliar o comportamento do enxerto de FFBA in situ foram obtidas 

amostras de tecido ósseo no momento da instalação dos implantes com trefina de 

diâmetro de 3,3mm (item 4.2.6). Em seguida, as amostras ósseas foram submetidas 

a processamento histotécnico para confecção das lâminas, coradas com H&E e 

analisadas microscopicamente, como descrito no item 4.2.6. Na análise 

microscópica, foi possível detectar a presença de enxerto ósseo remanescente 

(Figura 7A, B e D) em 4 (quatro) das 10 (dez) amostras, sendo que 1 (um) desses 

pacientes apresentou fragmentos de enxerto ósseo circunscrito por tecido conjuntivo 

denso, sugerindo um possível fibrosamento de parte do enxerto (Figura 7A e B, 

Tabela 3). Com relação à neo formação óssea, foi possível detectar a presença de 

novo osso em todas as amostras, no entanto, em 9 (nove) das 10 (dez) amostras, o 

novo osso se apresentou como osso imaturo (Figura 7C e D). Em todas as amostras 

que apresentavam resquícios do enxerto, foi possível detectar a formação de novo 
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osso sobre os fragmentos do enxerto, e foi detectada a presença de vasos 

sanguíneos em todas as amostras avaliadas. 

Em relação à presença de infiltrado celular, 8 (oito) das 10 (dez) amostras 

apresentaram infiltrado com localização variada. Houve predomínio do infiltrado 

celular perivascular presente em 7 (sete) das 8 (oito) amostras (Figura 8A), seguido 

pela presença de infiltrado celular difuso em 4 (quatro) amostras e apenas 1 (uma) 

amostra apresentou infiltrado celular ao redor do enxerto (Figura 8D). Quando 

avaliada a composição celular do infiltrado, pode-se observar um predomínio de 

monócitos (Figura 8B e D) nas 8 (oito) amostras. Em 4 (quatro) amostras foi 

detectada a presença de supostos plasmócitos (Figura 8B e D) e em 2 (duas) 

amostras foi possível detectar a presença discreta de polimorfonucleares (Figura 

8B). No entanto, a ausência de células gigantes multinucleadas nas amostras 

avaliadas sugere que o enxerto não iniciou uma reação inflamatória do tipo corpo 

estranho.  

Em relação às características microscópicas do enxerto de FFBA não 

utilizado, foi possível observar a presença de uma matriz tecidual acelularizada no 

interior dos espaços medulares (Figura 9A). O tecido ósseo apresentou ausência de 

células viáveis (Figura 9A e B), no entanto foi possível detectar a presença restos 

celulares de osteócitos (picnóticos) no interior dos osteoplastos (Figura 9B). 
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 Figura 6. Extrato de FFBA não foi capaz de induzir a produção de IL-4 e IL-10 por PBMC de 
pacientes submetidos a enxerto de FFBA do mesmo doador. PBMC isoladas de indivíduos não 
submetidos a enxerto (Voluntário, n=10, barra aberta) e pacientes submetidos a enxerto de FFBA 
(Paciente, n=10, barra fechada) foram cultivadas na ausência de estímulo (Meio) ou com Extrato de 
Osso Enxertado (EOE, 500μg/mL) ou Extrato Ósseo não Enxertado (EOnE, 500μg/mL) por 120hs. As 
barras representam as concentrações de IL-4 (A) e IL-10(B) dos sobrenadantes das culturas de 
células avaliadas por ELISA. Os dados apresentados representam a média ± SEM do resultado dos 
pacientes analisados individualmente.  
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n

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10 *

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

Vs 10

0,5057

0,0711

0,0660

0,5107 0,1334

0,7435 0,0174

0,6013

0,1358

0,8452

Tabela 3 - Correlação entre a produção de citocina por PBMC de pacientes¹ e as

alterações dimensionais das áreas de extração associadas ao enxerto de FFBA.

Spearman p

0,3556 0,3133 volume (mm)IL-2 (g/mL)

IL-2 (g/mL)

IL-2 (g/mL)

 volume (%)

 altura (%)

0,2392

 altura (mm)

 espessura central (%)

IL-2 (g/mL)

IL-2 (g/mL)

IL-2 (g/mL)

IL-2 (g/mL)

0,7084

0,4483IL-2 (g/mL)  espessura cervical (%) 0,2651

 espessura central (mm)

 espessura cervical (mm)

IFN- (g/mL)  espessura central (mm) 0,0909 0,8028

IFN- (g/mL)

IFN- (g/mL)  altura (mm)

0,4888

0,4182 0,2291

0,2485 volume (mm)

IFN- (g/mL)  espessura cervical (mm) 0,4182 0,2291

IFN- (g/mL)  volume (%) 0,4303 0,2145

IFN- (g/mL)  altura (%) 0,4909 0,1497

IFN- (g/mL)  espessura central (%) 0,297 0,4047

IFN- (g/mL)  espessura cervical (%) 0,5394 0,1076

¹Produção de citocina por PBMCs de pacientes cultivados na presença de EOE

Teste estatístico de correlação de Spearman. *p<0,05.
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Figura 7. Característica microscópica das amostras de tecido obtidas dos sítios submetidos a 

enxerto de FFBA. Para avaliar o comportamento do enxerto de FFBA in situ foram obtidas amostras 

de tecido ósseo no momento da instalação dos implantes com trefina de diâmetro de 3,3 mm. Em 

seguida, as amostras ósseas foram submetidas a processamento histotécnico para confecção das 

lâminas, coradas com H&E. Em A, B e D é possível observar a presença do enxerto ósseo (EO) 

representado por tecido ósseo trabecular com osteplastos alojando osteócitos picnóticos ou ausentes. 

A fibrose (FB) foi caracterizada pela presença de tecido conjuntivo fibroso denso circunscrevendo 

remanescente de EO (A e B). Novo osso imaturo (NOi), o tecido ósseo neo formado sem organização 

definida, rico em osteócitos (C e D). Em D é possível observar o íntimo contato entre o tecido ósseo 

neo formado (NOi) e o enxerto ósseo (EO). 
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Figura 8. Presença de infiltrado inflamatório nos sítios submetidos a enxerto de FFBA. Para 

avaliar a presença de infiltrado inflamatório nas regiões de enxerto de FFBA, foram obtidas amostras 

de tecido ósseo no momento da instalação dos implantes, com trefina de diâmetro de 3,3 mm. Em 

seguida, as amostras ósseas foram submetidas a processamento histotécnico para confecção das 

lâminas, coradas com H&E. Nos cortes histológicos, foi possível detectar a presença de infiltrado 

inflamatório perivascular (A) e ao redor do EO (C). Em B e D, monócitos (Mo), polimorfonucleares 

(PMN) e plasmócitos (Pl) aparecem compondo o infiltrado inflamatório. 
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Figura 9. Osteócitos picnóticos são encontrados no interior do FFBA não utilizado. Para avaliar 

a eficiência do processo de acelularização do enxerto de FFBA, amostras de enxerto não utilizado 

foram obtidas, submetidas a processamento histotécnico, coradas com H&E. Nos cortes histológicos, 

foi possível detectar remanescente do tecido medular acelularizado (A). Em B, os osteoplastos 

apresentam-se picnóticos (*) ou ausentes.  
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6 Discussão 

O enxerto ósseo em alvéolo pós-extração é um procedimento rotineiramente 

utilizado para preservar a arquitetura do rebordo alveolar, possibilitando a instalação 

de implantes osseointegráveis dentro dos parâmetros tridimensionais ideais para 

confecção de próteses implantossuportadas. Neste tipo de procedimento, o enxerto 

de osso autógeno é considerado como o padrão ouro (gold standard), por 

apresentar as melhores propriedades biológicas de osteoindução, osteocondução e 

osteogênese (Greenwald et al., 2001; Kneser et al., 2006). Suas desvantagens estão 

relacionadas principalmente à área doadora, como: a necessidade de um segundo 

sítio cirúrgico, que aumenta os riscos de acidentes vasculares e neurológicos e a 

morbidade pós-operatória, além de fornecer uma quantidade limitada de tecido, 

principalmente na reconstrução de defeitos ósseos muito extensos (Bahat e 

Fontanesi, 2001; Greenwald et al., 2001; Nkenke et al., 2002; Nkenke et al., 2001; 

O'keeffe et al., 1991; Raghoebar et al., 2001). Essas desvantagens têm servido de 

inspiração para o desenvolvimento de materiais que possam ser alternativas 

seguras para o tecido ósseo autógeno.  

Dentre os enxertos disponíveis atualmente, o FFBA tornou-se uma alternativa 

cada vez mais empregada por apresentar inúmeras vantagens relacionadas ao seu 

uso. Essas vantagens estão expressas em vários trabalhos na literatura. Em 1982, 

Brown e Cruess relataram uma diminuição da morbidade pós-operatória quando os 

enxertos ósseos alógenos são utilizados, provavelmente devido à diminuição do 

número de sítios cirúrgicos (Brown e Cruess, 1982). Almeida em 1997 mostra que a 

utilização do FFBA como substituto, preserva a integridade do tecido ósseo normal 

(saudável), por não ter o inconveniente de sua retirada para utilização como enxerto 

(Almeida, 1997). Bauer e Muscher em 2000 descreveram que a utilização de 

enxertos ósseos alógenos possibilita a diminuição do tempo cirúrgico (Bauer e 

Muschler, 2000). Com relação as suas características biológicas, embora o 

processamento de acelularização do enxerto impeça qualquer vestígio de 

osteogênese, a osteoindução e a osteocondução se mantém preservadas (De La 

Piedra et al., 2007; Paul et al., 2001; Sun et al., 1998). Além disso, podem ser 

armazenados por tempo relativamente longo (Buck e Malinin, 1994; Friedlaender, 

1987) e estão disponíveis em grande quantidade e em diversos tamanhos e formas.  

Diante das vantagens expostas pela literatura, o enxerto de FFBA foi a 
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alternativa óssea avaliada neste estudo. O primeiro passo desse trabalho foi 

investigar o perfil das alterações dimensionais sofridas pelo rebordo após enxerto 

ósseo. Embora não exista nenhum trabalho avaliando exclusivamente o papel do 

FFBA na preservação do rebordo alveolar pós-extração, nosso resultado se 

assemelha aos encontrados na literatura (Darby et al., 2009; Iasella et al., 2003; 

Lekovic et al., 1998; Lekovic et al., 1997; Neiva et al., 2008; Nemcovsky e Serfaty, 

1996; Serino et al., 2003; Vance et al., 2004; Yilmaz et al., 1998), que demonstraram 

que os materiais de enxertia são capazes de garantir uma menor alteração do 

rebordo alveolar. Nossos resultados relacionados à redução da espessura central 

(Figura 2C, F e G) são muito parecidos com os encontrados por Lekovic et al. em 

1997 e em 1998, e Iasella et al. em 2003, embora nosso resultado demonstre uma 

maior variação da espessura à medida que aproximamos da região cervical (Figura 

2D, F e G). Intrigantemente, observamos uma redução de altura do rebordo (Figura 

2B, F e G) diferente da encontrada por Lekovic et al. em 1997 e em 1998, e Iasella 

et al. em 2003. Essa diferença na dimensão vertical poderia ser explicada por 

variações existentes na metodologia utilizada em cada trabalho. A primeira questão 

seria o modo como foi realizada a medida inicial. Embora Lekovic et al. tenha 

utilizado pinos de titânio como referência, a medida inicial considerou o rebordo 

alveolar antes do preenchimento do enxerto (Lekovic et al., 1998; Lekovic et al., 

1997), o mesmo foi feito por Iasella et al. utilizando como referência um guia em 

acrílico (Iasella et al., 2003). Esse ponto justifica principalmente o resultado 

apresentado por Iasella et al. que obteve um ganho na altura no rebordo após o 

enxerto (Iasella et al., 2003). Diferente disso, as nossas medidas inicias foram 

realizadas, em média, uma semana após o enxerto, por tomografia (Figura 1). Como 

o enxerto de FFBA possui um padrão de radiopacidade semelhante ao tecido ósseo, 

foi considerado na medida inicial, tanto o osso remanescente e o FFBA como o 

rebordo alveolar. Vale ressaltar que a escolha da tomografia para a análise da 

preservação do rebordo permitiu obter dados tridimensionais (Figura 2E-G), porém 

como não existe na literatura outro trabalho com essa metodologia, não foi possível 

fazer comparações. 

Além das diferenças métricas da metodologia, existem diferenças associadas 

ao protocolo cirúrgico proposto, tanto pelo nosso trabalho quanto pelos trabalhos 

expostos anteriormente (Iasella et al., 2003; Lekovic et al., 1998; Lekovic et al., 



                              

                              Discussão 

Eduardo Aleixo Figueira 99 

1997). Vários autores citados utilizaram a técnica de ROG para obter a preservação 

do rebordo. No entanto, a técnica de ROG, na maioria dos casos, exige a confecção 

do retalho muco-periósteo para a correta acomodação da membrana e fechamento 

da ferida cirúrgica. Embora a confecção de retalho muco-periósteo não apresente 

diferença significante nas alterações dimensionais do rebordo alveolar pós-extração 

por alguns trabalhos (Araujo e Lindhe, 2009; Blanco et al., 2011; Caneva et al.), 

Yaffe et al. em 1994, Juong et al. em 2007 e Blanco et al. 2008 relataram que a 

simples exposição da tábua óssea pela elevação de retalho mucoperiosteo é o 

suficiente para gerar um estímulo de reabsorção óssea com resultados significantes 

(Blanco et al., 2008; Jeong et al., 2007; Yaffe et al., 1994). Além disso, Kim et al. em 

2011 constatou que procedimento cirúrgico de extração sem a elevação de retalho 

mucoperiosteo diminui significantemente o desconforto e o edema pós-operatório 

(Kim et al. 2011). Diante disso, nossa metodologia se propôs a realizar o 

procedimento de extração “atraumático”, evitando ao máximo a exposição e o 

comprometimento da tábua óssea vestibular e lingual (palatina). Embora a proposta 

central do nosso trabalho não seja avaliar o efeito do FFBA na preservação do 

rebordo, a ausência de um grupo controle, onde os pacientes fossem submetidos ao 

mesmo procedimento cirúrgico sem o enxerto e avaliado com a mesma metodologia 

de análise das alterações dimensionais do rebordo, deixa grandes lacunas de 

informação. Diante disso, um aditivo desse trabalho foi submetido ao CEP da 

Faculdade de Odontologia de Bauru para que mais 10 (dez) pacientes fossem 

adicionados ao estudo para compor o grupo controle, agregando valor ao trabalho e 

viabilizando futuras publicações. 

Embora nossos resultados tenham apresentado reduções dimensionais 

estatisticamente significantes, podemos afirmar que essas reduções não foram 

clinicamente significantes. Os resultados clínicos permitiram que 9 (nove) de 10 

(dez) pacientes recebessem implantes osseointegráveis no sítio do enxerto, sem 

qualquer necessidade de procedimento cirúrgico adicional. Apenas um dos 

pacientes precisou de levantamento de seio maxilar para instalação dos implantes. 

Esse fato pode ser previsto na primeira análise tomográfica (Figura 2B), onde foi 

possível observar que o paciente possuía altura inferior a 6 mm inicialmente. 

Avaliando este paciente em particular, observamos que o dente extraído era o 

primeiro molar superior direito, que havia sido condenado por doença periodontal 
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avançada. Após essa experiência, foi possível entender porque a maioria dos 

trabalhos que se propõem a avaliar técnicas e materiais para a preservação de 

rebordo não inclui os molares na metodologia (Artzi, 2000; Camargo et al., 2000; 

Dies et al., 1996; Fiorellini et al., 2005; Howell et al., 1997; Iasella et al., 2003; 

Lekovic et al., 1998; Lekovic et al., 1997; Luczyszyn et al., 2005; Neiva et al., 2008; 

Nemcovsky e Serfaty, 1996; Pinho et al., 2006; Serino et al., 2008; Tal, 1999; Vance 

et al., 2004; Vasilic et al., 2003; Yilmaz et al., 1998). No entanto, todos os pacientes 

envolvidos nesta pesquisa, inclusive o paciente anteriormente citado, tiveram 

implantes instalados nas áreas enxertadas, e todos os implantes mostraram sucesso 

na osseointegração (dados não apresentados). A eficácia do enxerto de FFBA na 

preservação do rebordo pode ser observada também histologicamente. Nossos 

achados histológicos, onde 100% dos enxertos ósseos alógenos induziram a 

formação de novo osso em diferentes estágios de maturação (Tabela 4, Figura 7C e 

D), se assemelham aos resultados da literatura, que demonstram a formação óssea 

ao redor de diferentes tipos de enxerto de FFBA (Becker et al., 1996; Brugnami et 

al., 1999; Brugnami et al., 1996; Cammack et al., 2005; Contar et al., ; Contar et al., 

2009; Iasella et al., 2003; Kassolis et al., 2000; Scarano et al., 2006; Schwartz et al., 

2007). Ainda que uma das amostras tenha apresentado fragmento de enxerto ósseo 

circunscrito por tecido fibroso (Figura 7A e B), fenômeno semelhante ao observado 

por Becker et al. em 1996 e por Brugnami et al. em 1996, este evento não impediu a 

instalação do implante nem a sua osseointegração (dado não apresentado) (Becker 

et al., 1996; Brugnami et al., 1996). Diante do exposto, podemos afirmar que o 

enxerto de FFBA pode ser utilizado como uma ferramenta na preservação de 

rebordo alveolar pós-extração previamente a instalação de implantes. 

Apesar das vantagens apresentadas pelo enxerto de FFBA, algumas 

desvantagens ainda são barreiras para o aumento da sua utilização. Uma das 

desvantagens é o alto custo relacionado ao processo de captação, processamento e 

armazenamento do FFBA, juntamente com a necessidade de uma infraestrutura 

altamente especializada, tanto do ponto de vista de equipamentos, quanto de mão 

de obra especializada (Almeida, 1997). Embora a constituição brasileira 

(Constituição Federal de 1988, §4º Art. 199) proíba a comercialização de qualquer 

tipo de órgão, tecido ou substância biológica de origem humana, o ministério da 

saúde permite que os bancos de tecido repassem os custos relacionados a todas 
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essas etapas para o paciente.  

Existem também alguns pontos, relacionados à utilização do enxerto de 

FFBA, que são vistos com certo cuidado por pesquisadores e clínicos. O primeiro 

deles é o possível risco de transmissão de doenças do doador para o receptor 

(Eppley et al., 2005; Myerson et al., 2005; Tomford, 2000). Para garantir segurança 

na utilização dos tecidos alógenos, os bancos desenvolvem e adotam protocolos 

rigorosos em sua rotina, desde a captação de possíveis doadores até a 

disponibilidade do tecido para o paciente. A etapa mais importante que envolve a 

rotina do banco de tecido músculo-esquelético consiste na seleção rigorosa do 

doador, objetivando eliminar doadores com possíveis doenças transmissíveis e 

fornecer tecidos biológica e mecanicamente viáveis para o enxerto (Giovani, 2005). 

Nesta etapa, o histórico médico do doador deve ser extremamente analisado e 

conter uma avaliação criteriosa abordando especialmente a presença de infecções 

sistêmicas ativas, tumores, enfermidades ósseas, metabólicas, presença de 

substâncias nocivas e, principalmente, doenças transmissíveis (Boyce et al., 1999; 

Giovani, 2005; Stevenson, 1999). Tomford e Mankin em 1999 chamaram a atenção 

para a valorização da história médica do paciente, baseado nos dados procedentes 

do banco de sangue, onde 90% dos voluntários são considerados inaptos para a 

doação (Tomford e Mankin, 1999).  

No Brasil, as diretrizes utilizadas para a seleção dos doadores estão descritas 

na Portaria nº 1686 do Ministério da Saúde. Essa portaria se baseou na 

normatização proposta pela Associação Americana de Banco de Tecidos (AATB). A 

AATB é uma organização científica que encoraja a educação, a pesquisa e a 

certificação voluntária dos bancos e tem publicado diversos métodos de 

processamento dos tecidos para aumentar a segurança (Eppley et al., 2005). A 

AATB preconiza que a seleção dos doadores deve ser realizada por uma avaliação 

criteriosa da história médica do paciente, associado a um conjunto de exames 

sorológicos para eliminar possíveis riscos significantes de transmissão de doença. 

No Brasil, os exames realizados são para sorologia para sífilis, doença de Chagas, 

toxoplasmose, citomegalovírus, hepatite B e hepatite C, associado a esses testes 

são realizados ensaios de PCR (reação de polimerase em cadeia) para detecção da 

carga genética viral para HIV e HCV. Esse exame aumenta a possibilidade de 

detecção dos vírus causadores da AIDS e da Hepatite C.  
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Os tecidos doados para esse trabalho foram provenientes de um banco de 

tecido musculoesquelético brasileiro (UNIOSS - Banco de Tecidos Músculo 

Esquelético do Hospital Universitário da Universidade de Marília – SP), cadastrado e 

devidamente credenciado pelo Ministério da Saúde do Brasil; diante disso os 

doadores desses tecidos foram submetidos a todo protocolo rigoroso de avaliação 

da história médica e exames sorológicos e PCR para HIV e HCV, previamente a sua 

disponibilidade, como consta nos anexos II a VIII.  

Após a seleção dos doadores e a captação dos tecidos, esses tecidos devem 

ser processados sobre condições estritamente controladas, com todos os cuidados 

assépticos, para minimizar possíveis contaminações por manipulação. A eficácia da 

cadeia asséptica empregada nesta etapa é rotineiramente avaliada por meio de 

investigação microbiológica (Giovani, 2005). Vale ressaltar que o procedimento de 

lavagem dos tecidos para remoção de tecido mole e redução da carga celular pode 

usar substâncias como surfactantes, alcoóis e peróxidos que inativam alguns vírus 

(Stevenson, 1999; Swenson e Arnoczky, 2003). E por último, esses podem ser 

submetidos a processo de liofilização (seco-congelado) e esterilização ou 

simplesmente conservados criopreservado (fresco-congelado) (Eppley et al., 2005; 

Vangsness et al., 2003). Alguns bancos de tecidos, para garantir a esterilidade dos 

enxertos, utilizam a radiação gama como método de esterilização. Ainda que o 

protocolo de radiação gama seja um método eficaz para a esterilização microbiana, 

a inativação de vírus como o HIV exigem doses muito elevadas de radiação, 

superiores ao protocolo padrão. Essas doses elevadas podem comprometer a 

integridade biológica e mecânica deste tipo de enxerto (Akkus e Rimnac, 2001; 

Currey et al., 1997). Diante disso, muitos bancos optam simplesmente pela 

criopreservação do tecido asséptico em baixas temperaturas (-80ºC), através de 

ultrafreezers. Todos os tecidos disponibilizados para nosso estudo foram apenas 

criopreservados (fresco-congelado). A literatura tem demonstrado que o 

congelamento preserva as propriedades biomecânicas e osteoindutoras, e inibe a 

proliferação bacteriana (Boyce et al., 1999; Stevenson, 1999). No entanto, vale 

ressaltar que o banco que optar por essa técnica de criopreservação deve manter 

um rígido protocolo de seleção do doador, possuir uma equipe altamente treinada 

para a realização da captação, processamento e armazenamento, mantendo toda a 

cadeia asséptica e prevenir a contaminação dos enxertos (Giovani, 2005). 
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Outro ponto relacionado à utilização do enxerto de FFBA, também visto com 

cuidado por pesquisadores e clínicos, está associado à resposta do sistema 

imunológico do receptor ao enxerto de FFBA (Stevenson, 1999). Geralmente, o 

enxerto de FFBA é tratado como tecido doador universal, que possui o seu potencial 

imunológico minimizado pelo processamento do tecido, através da remoção do 

componente celular (Bauer e Muschler, 2000; Oka e Ikeda, 2001; Vandevord et al., 

2005; Wingenfeld et al., 2002) e pelo próprio ultracongelamento (Giovani, 2005; 

Reikeras et al.). Todavia, estudos em animais (Bos et al., 1983; Friedlaender et al., 

1976; Halloran et al., 1979; Kliman et al., 1981; Muscolo et al., 1976; Stevenson et 

al., 1991; Sun et al., 1998; Thoren et al., 1993; Tshamala et al., 1999; Welter et al., 

1990) e em humanos (Aho et al., 1998; Deijkers et al., 1999; Friedlaender, 1983; 

Friedlaender et al., 1984; Graham et al., ; Lee et al., 1997; Nordstrom et al., 1999; 

Strong et al., 1996; Ward et al., 2005) têm demonstrado que enxertos ósseos 

alógenos podem iniciar uma reposta imunológica específica para o doador. Embora 

nossos achados histológicos tenham demonstrado a presença de infiltrado 

inflamatório crônico em 80% das amostras avaliadas, nós concordamos com Bauer 

e Muschler em 2000 que esses dados não sustentam a hipótese de uma resposta 

imunoespecífica contra o enxerto (Tabela 4, Figura 8). 

Para investigar uma possível resposta imunológica frente ao enxerto de 

FFBA, testes de hipersensibilidade tardia foram realizados nos pacientes em dois 

períodos: o primeiro uma semana antes do enxerto e o segundo vinte e quatro 

semanas depois do enxerto. O teste de hipersensibilidade tardia é um método 

padrão, de baixo custo, que pode ser aplicado in vivo para uma avaliação da 

imunidade mediada por células (Thongngarm et al., 2006). O fenômeno que rege a 

reação de hipersensibilidade tardia é mediado por uma cascata de eventos celulares 

e moleculares, que tem como ponto de partida, o reconhecimento de antígenos por 

linfócitos, em especial as células T CD4+, através das APC (células dendríticas, 

macrófagos). As células T ativadas entram num processo de divisão celular e de 

transformação em células efetoras e de memória. Esses linfócitos T de memória 

quando re-expostos ao antígeno por APC, tornam-se novamente células efetoras. As 

citocinas e mediadores inflamatórios liberados por essas células agem sobre outras 

células, incluído outros linfócitos, macrófagos e polimorfonucleares, resultando em 

inflamação. E essa reação inflamatória manifesta-se através de vasodilatação e 
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infiltrado celular (Karp et al., 1996); e esses sinais clínicos de inflamação são 

utilizados para interpretar o teste de hipersensibilidade tardia. A primeira vista, 

nossos resultados (Tabela 2) corroboram com parte dos achados da literatura, que 

mostram que esse tipo de enxerto é incapaz de iniciar uma resposta imunológica em 

animais (Langer et al., 1975; Reikeras et al.) e em humanos (Quattlebaum et al., 

1988; Reikeras et al.).  

No entanto, Thongngarm et al. em 2006 afirmou que embora o teste de 

hipersensibilidade tardia seja fácil e prático, sua precisão depende do tipo e 

concentração dos antígenos (Thongngarm et al., 2006). Em nosso estudo, optamos 

por utilizar o extrato de FFBA como estímulo para os testes de hipersensibilidade. 

Embora, a concentração utilizada tenha sido relativamente alta (500 µg/mL), 

provavelmente a presença de aloantígenos é baixa e incapaz de induzir uma 

resposta perceptível clinicamente. Vale ressaltar, que Thongngarm et al. também 

sugere que pelo menos cinco antígenos padrões (tuberculina, toxina tetânica, extrato 

de Candida albicans, extrato de Trychophyton e antígeno do vírus da Caxumba) 

sejam utilizados simultaneamente como controle positivo para o teste.  

Entretanto nosso resultado corrobora com os achados da literatura que 

mostram que o processo de criopreservação e o processo de acelularização são 

capazes de minimizar a antigenicidade do FFBA (Bauer e Muschler, 2000; Giovani, 

2005; Oka e Ikeda, 2001; Reikeras et al., ; Vandevord et al., 2005; Wingenfeld et al., 

2002). Intrigantemente, nossos achados histológicos do enxerto de FFBA mostraram 

uma redução significante da carga celular no interior do tecido (Figura 9), mas a 

presença de osteócitos picnóticos no interior dos osteoplastos chamou-nos a 

atenção. Muscolo et al. em 1996 e Aho et al. em 1998 sugeriram que a diminuição 

do número de células viáveis no enxerto ósseo congelado possivelmente resultaria 

em uma sensibilização deficiente do sistema imunológico, o que poderia dificultar 

sua detecção em testes laboratoriais (Aho et al., 1998; Muscolo et al., 1996). Vale 

ressaltar que embora os HLA presentes em todas as células nucleadas sejam os 

principais aloantígenos envolvidos no processo de sensibilização do sistema 

imunológico frente a transplantes (Tinckam e Chandraker, 2006), VandeVord et al. 

em 2005 sugeriu o envolvimento de outros antígenos (não-HLA) na resposta imune 

contra o FFBA (Vandevord et al., 2005). Thoren et al. em 1993 associou a presença 

de remanescente de gordura com a diminuição da taxa de formação óssea, 
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sugerindo a permanência de antígenos lipossolúveis no transplante (Thoren et al., 

1993). Diante do exposto, a hipótese de que o enxerto de FFBA se apresenta 

“inerte” ao sistema imunológico é questionável. Assim, as hipóteses levantadas por 

Muscolo et al. em 1996 de que o enxerto de FFBA pode induzir uma discreta 

resposta imunológica ou mesmo uma resposta imunossupressora, mostram-se mais 

plausíveis e precisam ser melhor investigadas. 

Assim buscando compreender melhor, investigamos a capacidade do extrato 

do FFBA enxertado de induzir a proliferação de PBMC de pacientes, após 4 (quatro) 

meses do enxerto. Nossos resultados mostraram que PBMC dos pacientes não 

proliferaram em resposta ao extrato ósseo (Figura 3D), corroborando com o 

resultado de Sun et al. em 1998 (Sun et al., 1998) em camundongo. Mais uma vez, 

nossos resultados suportam juntamente com outros trabalhos da literatura 

(Quattlebaum et al., 1988; Reikeras et al.), a possibilidade do enxerto de FFBA ser 

incapaz de iniciar uma resposta imunológica.  

Contudo, alguns autores sugerem a hipótese de que os enxertos ósseos 

alógenos possam induzir uma resposta imunossupressora (Miura et al., 1997; 

Muscolo et al., 1996). Desta forma nosso próximo passo foi verificar se o extrato de 

FFBA enxertado poderia suprimir a resposta proliferativa. Embora nossos resultados 

não tenham apresentado relevância estatística, pôde-se observar que existe uma 

tendência do extrato do osso enxertado de reduzir a proliferação de PBMC após 

ativação policlonal (Figura 3D), fato que suportaria a teoria de imunossupressão de 

Miura et al. em 1997 (Miura et al., 1997). No entanto, é possível observar que essa 

suave diminuição na proliferação não foi um fenômeno exclusivo do EOE. Diante 

disso, cogitamos a possibilidade de que existam outros fatores, não vinculados 

exclusivamente a resposta imune, induzindo essa diminuição na proliferação.  

Uma explicação alternativa para ausência da resposta proliferativa e para a 

sua redução frente a um estímulo policlonal, seria a presença de substâncias 

citotóxicas (surfactantes, alcoóis e peróxidos) no interior dos enxertos, provenientes 

do processamento dos tecidos (Stevenson, 1999; Swenson e Arnoczky, 2003). 

Ainda que não tenhamos total conhecimento do protocolo empregado pelo UNIOSS 

nos enxertos utilizados, essas substâncias são rotineiramente descritas como 

auxiliares na remoção de tecidos moles, na redução da carga celular e na inativação 

de vírus e bactérias. Desta forma, o passo seguinte foi investigar se o extrato de 
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FFBA seria responsável por induzir a morte celular. Nossos resultados mostram que 

ambos os extratos (EOE e EOnE) são capazes de induzir levemente a morte celular 

em PBMC, tanto de pacientes, quanto de voluntários (Figura 4C). De fato, a 

citotoxicidade como consequência das substâncias utilizadas no processamento de 

materiais de enxertia não é um evento isolado desse estudo. Takamori et al, em 

2007, estudando enxertos xenogênico, demonstrou que esses resíduos são 

altamente citotóxicos in vitro para fibroblastos de camundongos e que essa 

citotoxicidade é facilmente revertida por meio de diálises (Takamori et al., 2007). O 

mesmo foi observado por Dumas et al. em 2006, em seu estudo sobre o efeito de 

diferentes substâncias utilizadas no processamento de enxertos sobre a atividade 

celular de osteoblastos humanos in vitro (Dumas et al., 2006). Diante disso, nossos 

resultados sugerem a hipótese de que a morte celular causada pelo extrato ósseo, 

poderia estar reduzindo a proliferação celular policlonal (Figura 3E) e possivelmente 

mascarando qualquer indício de proliferação celular induzida por aloantígeno 

presente no EOE (Figura 3D).  

Outro fato chamativo se deve ao aumento significativo na produção de 

interleucina-2 (IL-2) por PBMC dos pacientes frente à estimulação in vitro com EOE 

(Figura 5A). Desde a sua descoberta em 1965, sabe-se que a IL-2 é um fator 

mitogênico para linfócito (Gordon e Maclean, 1965; Kasakura e Lowenstein, 1965). 

Sua produção inicia a partir do reconhecimento antigênico pelo receptor de células T 

que estimula tanto a produção de IL-2 como a expressão de receptor para IL-2 (IL-

2R) pelos linfócitos. Após sua secreção, a interação IL-2/IL-2R induz a proliferação, 

maturação e sobrevivência dos linfócitos (Beadling et al., 1993; Beadling e Smith, 

2002; Stern e Smith, 1986). Entretanto, o alto nível de IL-2 na cultura não foi capaz 

de induzir uma resposta proliferativa por PBMC dos pacientes enxertados. Por outro 

lado, o aumento significativo da produção de IL-2 por PBMC dos pacientes, quando 

cultivados na presença de EOE, fornece forte evidência de que o enxerto de FFBA é 

capaz de sensibilizar o sistema imunológico. Esta observação está de acordo com 

os achados onde a produção de IL-2 por linfócitos aloespecíficos é aumentada em 

pacientes após transplante de rim (Vie et al., 1985a; Vie et al., 1985b), fígado 

(Martinez et al., 1993) ou coração (Holweg et al., 2003). Vale ressaltar que os 

episódios de rejeição aguda em transplantados renais aumentam os níveis séricos 

de IL-2 (Vie et al., 1985a; Vie et al., 1985b). A importância da IL-2 na resposta 
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imunológica contra transplante é confirmada pela ação da ciclosporina A, uma 

importante droga imunossupressora amplamente utilizada em pacientes 

transplantados, onde sua ação principal deve-se a capacidade de inibir a produção 

IL-2 (Dupont et al., 1985; Hess et al., 1986; Yoshimura e Kahan, 1985). Vale lembrar 

que Welter et al. em 1995 demonstrou que o tratamento com ciclosporina A é capaz 

de melhorar o comportamento biológico dos enxertos ósseos alógenos em cães, 

porém os efeitos colaterais desta droga não justificam sua utilização para esse tipo 

de procedimento em humanos (Welter et al., 1990). De fato, a produção de IL-2 por 

linfócitos aloespecíficos é um evento natural, mas a indução de níveis tão 

expressivos na produção de IL-2 por células de pacientes submetido a enxerto de 

FFBA não foi relatada até o momento (Figura 5A).  

Nossos resultados apresentados fornecem evidências interessantes sobre a 

participação das citocinas na resposta contra enxertos ósseos alógenos. Diante 

disso, nosso passo seguinte foi avaliar a produção in vitro de IFN-γ, IL-4 e IL-10 por 

PBMC de pacientes. O IFN-γ, assim como a IL-2, é uma citocina pró-inflamatória que 

direciona a resposta imune para o tipo Th1 (imunidade celular) (Benjamin et al., 

2002), e existem trabalhos na literatura que demonstraram um aumento na produção 

de IL-2 e IFN-γ em pacientes transplantados durante crises de rejeição aguda 

(Asderakis et al., 2001; Holweg et al., 2003). Como esperado, nossos resultados 

demonstram um aumento significativo na produção de IFN-γ por PBMC de pacientes 

estimulados com EOE (Figura 5B). Embora o IFN-γ possa ser produzido por vários 

tipo celulares, como células Th1, células natural killer, células T CD8+ e macrófagos 

ativados (Benjamin et al., 2002), Shiao et al. em 2005 demonstrou que as células T 

de memória são as principais produtoras de IFN-γ e IL-2 quando cultivadas na 

presença de aloantígenos (Shiao et al., 2005). O trabalho de Shiao et al. (Shiao et 

al., 2005) sustenta a nossa hipótese de que o enxerto de FFBA foi capaz de 

sensibilizar o sistema imunológico dos pacientes. Vale lembrar que o IFN-γ tem um 

papel importante na imunidade de transplantes alógenos, onde sua neutralização ou 

eliminação prolongam a sobrevivência dos transplantes em animais (Coley et al., 

2009; Russell et al., 1994).  

Além de mediadores pró-inflamatórios, citocinas como IL-4 e IL-10 podem 

estar envolvidas na imunidade dos transplantes. A IL-4 possui sua ação principal 

induzindo a diferenciação de células Th naïve em células Th2, agindo como um 
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elemento chave na resposta imune humoral. Embora, a IL-4 possa apresentar 

propriedades pró-inflamatórias por induzir a maturação de linfócito B, ela age 

principalmente como uma citocina reguladora da resposta Th1, diminuindo a 

proliferação de células Th1, a atividade de macrófagos e a secreção de IFN-γ 

(Benjamin et al., 2002). A IL-10 é uma importante citocina antiinflamatória, que 

trabalha controlando a amplificação da resposta imune. É expressa por monócitos, 

linfócitos Th2, células T reguladoras, e atuam principalmente inibindo a síntese de 

citocinas pró-inflamatórias, como IL-2 e IFN-γ (Benjamin et al., 2002). Alguns 

pesquisadores sugerem que essas citocinas antiinflamatórias (IL-4 e IL-10) podem 

interferir positivamente na aceitação de enxerto pelo hospedeiro (Takeuchi et al., 

1992). Ao analisarmos a produção de IL-4 e IL-10 por PBMC dos pacientes, 

verificamos que o extrato ósseo não foi capaz de induzir a produção dessas 

citocinas (Figura 6). Essa diferença na produção das citocinas sugere que a 

sensibilização do sistema imunológico pelo enxerto de FFBA direcionou a 

transformação dos linfócitos para o tipo Th1 (imunidade celular). 

Nossos resultados sobre a produção de IL-2 e IFN-γ forneceram fortes 

evidências de que o enxerto de FFBA é capaz de sensibilizar o sistema imunológico 

dos pacientes. Diante disso, o próximo passo foi buscar uma associação entre a 

produção dessas citocinas e os parâmetros clínicos referentes ao enxerto, e nossos 

resultados mostraram que existiu uma correlação estatisticamente significante entre 

a produção de IL-2 in vitro e a redução da altura óssea do rebordo (Tabela 3). No 

entanto, nossos resultados contestam os trabalhos clínicos que falharam em 

detectar uma relação entre a sensibilização do sistema imunológico e os resultados 

clínicos (Aho et al., 1998; Friedlaender et al., 1984; Nordstrom et al., 1999; Ward et 

al., 2005). Muscolo et al. em 1996 e Aho et al. 1998 justificam seus resultados com 

base na hipótese de que a resposta imune frente a aloantígenos do enxerto pode 

resultar em rejeição crônica ou tolerância imunológica, o que dificultaria 

correlacionar os padrões da resposta imune com a desempenho do enxerto (Aho et 

al., 1998; Muscolo et al., 1996). Embora nossos resultados não suportem a teoria de 

tolerância imunológica proposta por Muscolo et al. em 1996 e Aho et al. 1998, nem a 

teoria de imunossupressão proposta por Miura et al. 1997, devemos concordar que a 

sensibilização frente ao enxerto resultou numa fraca resposta imune. A hipótese de 

uma discreta resposta imune pode ser justificada pela ausência da reatividade no 
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teste de hipersensibilidade tardia (Tabela 2) ou pela ausência da resposta 

proliferativa (Figura 3D). Outro ponto que deve ser avaliado com certo cuidado é o 

nosso resultado referente à correlação. Ainda que a produção de IL-2 tenha 

correlacionado estatisticamente com redução em altura, nossos parâmetros clínicos 

não foram clinicamente significantes. Essa ausência de correlação da resposta 

imunológica com parâmetros clínicos significantes justifica a consistente historia 

clínica dos enxertos ósseos alógenos.  

No entanto, nossos resultados agrupados nos levam a pensar se uma 

segunda exposição ao enxerto de FFBA, proveniente do mesmo doador, poderia 

prejudicar o potencial clínico do enxerto de FFBA. Quattlebaum et al. em 1988 

avaliou a antigenicidade durante a reexposição ao enxerto de FFBA liofilizado do 

mesmo doador, mas seus resultados falharam em detectar uma resposta 

imunológica e sua interferência nos resultados clínicos, provavelmente por não usar 

parâmetros precisos em suas análises. Diante disso, acreditamos que a relação 

entre a resposta imune e o comportamento clínico frente a uma segunda exposição 

do enxerto do mesmo doador devem ser melhor investigados. Vale ressaltar que a 

dinâmica relacionada à disponibilidade desses enxertos nos bancos de tecido e sua 

crescente demanda impede que a re-exposição aconteça facilmente. Porém, por 

precaução, sugerimos que enquanto essa situação não for avaliada, é de bom senso 

evitar que os pacientes sejam expostos a enxertos do mesmo doador 

consecutivamente.  

Embora exista um vasto conhecimento científico a respeito da resposta 

imunológica contra enxertos ósseos alógenos, estudos ainda precisam ser 

realizados para um melhor conhecimento sobre os eventos biológicos envolvidos 

nesta resposta e sua relação com resultados clínicos desses enxertos. 
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7 Conclusão 

Considerando as limitações metodológicas, presentes em todas as pesquisas, 

concluímos que: 

 A utilização de enxertos de FFBA é uma técnica segura e clinicamente 

previsível, que viabiliza a manutenção do rebordo alveolar pós-extração; 

 O FFBA é uma alternativa viável para o enxerto ósseo autógeno, 

apresentando-se biocompatível, com ausência de reação do tipo corpo 

estranho, e induzindo a neo formação óssea em íntimo contato com o 

enxerto;  

 As características clínicas e histológicas apresentadas pelo enxerto de FFBA 

não contraindicam sua utilização em sítios que serão submetidos à instalação 

de implantes;  

 A exposição ao FFBA não é capaz de induzir uma resposta de 

hipersensibilidade do tipo tardia; 

 O FFBA é capaz de sensibilizar o sistema imunológico, induzindo uma 

discreta resposta imunológica, detectável pelo aumento na produção in vitro 

de citocina IL-2 e IFN-γ por PBMC de pacientes estimulados com extrato de 

FFBA enxerto in vitro; 

 A diferença na produção das citocinas sugere que a sensibilização do sistema 

imunológico pelo enxerto de FFBA direcionou a transformação dos linfócitos 

para o tipo Th1 (imunidade celular);  

 Embora a redução dos parâmetros clínicos não tenha sido clinicamente 

significante, a produção de IL-2 por PBMC dos pacientes cultivados com 

extrato de FFBA enxertado, correlaciona-se estatisticamente com a alteração 

em altura do rebordo alveolar (em %) após enxerto de FFBA do mesmo 

doador; 

 Os aloantígenos presentes no FFBA não são suficientes para sua 

contraindicação como material de enxertia.  
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