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RESUMO 

 
A osteorradionecrose é uma séria e debilitante consequência da radioterapia da 
cabeça e pescoço, definida como uma área óssea que não sofre reparação após a 
irradiação. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito in vivo da presença de células 
mesenquimais da medula óssea carreadas em gel em defeitos provocados na calvária 
de ratos submetidos a um modelo experimental de osteorradionecrose. Foi realizada 
a obtenção de células osteoblásticas da medula óssea de ratos cultivadas in vitro e 
devidamente caracterizadas quanto ao seu fenótipo por meio de ensaios bioquímicos 
como proliferação celular, atividade de fosfatase alcalina e sua detecção in situ, além 
da detecção e quantificação de nódulos mineralizados. Posteriormente, ratos wistar 
foram submetidos ao protocolo de osteorradionecrose (irradiação com 20 Gy em dose 
única) e pareados com controles para em seguida serem realizados defeitos nas 
calvárias para inserção de células osteoblásticas da medula óssea previamente 
cultivadas in vitro juntamente com gel carreador e realizada a sutura. Os animais foram 
divididos em 4 grupos: controle (C), controle + células osteoblásticas (CC); 
osteorradionecrose (IR) osteorradionecrose + células osteoblásticas (IRc). Ao final de 
4 semanas os animais foram sacrificados e realizados os seguintes ensaios: (1) 
análise histológica com base em cortes histológicos descalcificados (2) análise 
tomográfica por meio de micro-CT dos defeitos previamente criados. Os dados obtidos 
foram submetidos ao teste de normalidade e posteriormente à análise estatística para 
p<0,05. As células mesenquimais derivadas da medula óssea apresentaram fenótipo 
característico de células osteoblásticas após serem cultivadas em meio osteogênico, 
com aumento da proliferação, atividade de fosfatase alcalina e formação de nódulos 
mineralizados quando comparado com as células cultivadas em meio basal. A análise 
qualitativa dos cortes histológicos corados em hematoxilina-eosina e tricrômico de 
Masson demonstrou maior neoformação óssea no grupo IRc quando comparado ao 
grupo IR e similar ao grupos controles. A análise tomográfica revelou um aumento na 
espessura trabecular, densidade de conectividade, número trabecular e superfície 
óssea no grupo IRc em relação ao grupo IR. Os resultados sugerem que a inserção 
de células mesenquimais diferenciadas em osteoblastos favorece a neoformação de 
defeitos ósseos na presença de osteorradionecrose. 
 
Palavras-Chave: Osteorradioncrose, céluas osteoblásticas, ratos, análise histológica, 
micro-ct 
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ABSTRACT 

 

Osteoradionecrosis is a serious and debilitating consequence of head and neck 
radiotherapy, defined as a bone area that does not repair after irradiation. The purpose 
of this investigation was to analyze in vivo the presence of mesenchymal cells from 
bone marrow in calvariae defects of rats submitted to osteoradionecrosis. Cells were 
collected from rat femur bone marrow to perform characterization of osteoblastic 
phenotype by means of biochemical assays such as cell proliferation, alkaline 
phosphatase activity and its in situ detection and mineralization. Afterwards, male 
wistar rats were submitted to osteoradionecrosis protocol (20 Gy in a single dose) and 
paired with control animals. After 30 days, there were performed calvariae defects and 
placement of osteoblastic cells previously cultured with a gel vehicle inside the defects, 
which were sutured properly. The animals were divided in 4 groups: control (C), control 
+ osteoblastic cells (CC), osteoradionecrosis (IR) osteoradionecrosis + osteoblastic 
cells (Irc). After 30 days, the animals were euthanized to perform the following analysis: 
(1) Histological evaluation by means of decalcified slide sections stained with 
hematoxilin-eosin and Masson trichrome; (2) Tomographic evaluation by means of 
adequate parameters. Data obtained were submitted to normality test and statistical 
analysis for p<0,05. The mesenchymal cells from bone marrow presented osteoblastic 
phenotype after being cultured in osteogenic medium, with higher ALP detection and 
activity, as well as an increase of mineralized nodules when compared to cells cultured 
in basal medium. Histological analysis showed that irradiation impaired bone 
neoformation and affected bone marrow composition, as well as the presence of 
osteoblasts and osteocytes. On the other hand, cell therapy in group IRc improved 
bone neoformation when compared to group IR, showing similarity to control groups. 
Tomographic analysis revealed an increase in trabecular thickness, density of 
connectivity, trabecular number and bone surface when compared to group IR. The 
results suggest that the placement of mesenchymal cells differentiated in osteoblasts 
may improve bone neoformation of defects created after the onset of 
osteoradionecrosis. 
 
Key words: osteoradionecroses, osteoblastic cells, rats, histological analysis, micro-ct 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos benéficos da radioterapia no tratamento de lesões tumorais já são 

amplamente pesquisados. Atualmente o desafio da medicina é a evolução na 

modalidade de tratamento em associação com a qualidade de vida do paciente, ou 

seja, obter o máximo de resultados com mínimos efeitos colaterais. Os efeitos 

colaterais da radioterapia na região de cabeça e pescoço, com ênfase em cavidade 

oral, podem ser divididos em agudos (mucosites, candidíase, disgeusia, cáries, 

xerostomia) e tardios, que ocorrem após o término do tratamento, como a 

osteorradionecrose (Chrcanovic et al,2010). 

O termo osteorradionecrose (ORN) designa uma condição em que o osso 

irradiado torna-se sem vitalidade e exposto através da pele ou mucosa suprajacente, 

sem cicatrização adequada por no mínimo três meses, porém sem sinais de tumor 

primário, recidiva ou doença metastática (Marx, 1983; Rahman et al 2013; Curi et al, 

2016). O primeiro a observar as alterações ósseas após irradiação foi Regaude, em 

1922; porém somente em 1926, Ewing descreveu as alterações do tecido ósseo 

associado com a radiação, denominando de “osteíte de radiação”. 

Existem várias teorias sobre a fisiopatologia da ORN. Meyer (1970) propôs a 

teoria da radiação, trauma e infecção que sugeria que a injúria proporcionava a 

abertura para a invasão da flora microbiológica oral no osso irradiado subjacente. Em 

1983, Marx examinou o conceito tradicional descrito por Meyer, observando a 

presença de bactérias apenas na superfície do osso e não na área necrótica, 

indicando que os microrganismos desempenham um papel muito menor na 

fisiopatologia da ORN. Marx defendeu a concepção da “endarterite por radioterapia” 

como a causa da ORN; sua proposta é que a endarterite levaria à hipóxia, 

hipocelularidade, hipovascularização, que por sua vez conduz para o desarranjo 

tecidual e cicatrização inadequada do tecido ósseo (Deshpande et al., 2014; Curi et 

al., 2016). Avanços recentes nos estudos celulares e microbiológicos permitiram o 

desenvolvimento de uma nova teoria na patogênese, proposta por Delanian e Lefaix 

(2004), que se baseou no processo de fibrose atrófica induzida por radiação, 

constituído por três fases: fase pré-fibrótica, fase de organização e fase de 

cicatrização fibroatrófica tardia. (Chrcanovic et al., 2010; O’Dell e Sinha, 2011; 

Deshpande et al., 2014). 
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Diversos fatores contribuem para o risco de desenvolvimento da ORN na 

região de cabeça e pescoço, tais como: sítio do tumor primário e seu estadiamento, 

proximidade do tumor com o osso, proximidade da osso com o campo de radiação, 

estado da saúde dentária e periodontal, qualidade da higiene oral, estado nutricional, 

radioterapia concomitante à quimioterapia, trauma agudo de procedimento cirúrgico, 

uso inapropriado de próteses resultando em trauma crônico no tecido ósseo e a dose 

de radiação utilizada (Jacobson et al., 2010). O risco de ORN é notado em doses de 

radiação superior a 60 Gy (Lee et al., 2009; Jacobson et al., 2010), porém em um 

estudo retrospectivo, autores demonstraram que doses iguais ou menores a 50 Gy 

favoreceram o desenvolvimento da ORN, além de aumento proporcional da lesão com 

o aumento das doses de radiação (Curi e Luciano, 1997). 

Os principais sintomas clínicos da ORN incluem dor, edema, disfagia, má 

oclusão, fístula orocutânea, trismo e desfiguração facial. Em casos mais severos esta 

condição pode levar o indivíduo a óbito (Silvestre-Rangil e Javier-Silvestre, 2011; 

Deshpande et al., 2014). 

Os achados histológicos da ORN foram observados por Marx (1983) e incluem  

fibrose da mucosa, hialinização e trombose com diminuição da vascularização do 

tecido conjuntivo, além da perda de osteócitos e osteoblastos. O resultado é um tecido 

hipovascular, hipocelular e hipóxico, com lise do colágeno e morte celular que excede 

a  replicação celular, em comparação com tecido não irradiado (Lambade et al., 2013). 

A teoria da fibroatrofia induzida por radiação sugere que o evento chave da progressão 

da ORN seja a ativação e desregulação da atividade fibroblástica  dentro de uma área 

previamente irradiada. A hipótese se concentra no desequilíbrio entre síntese e 

degradação dos tecidos em três fases distintas: 1) Fase pré-fibrótica: injúria das 

células endoteliais como consequência direta da radiação e indiretamente pela 

produção de radicais livres, que resultam na liberação de citocinas desencadeando 

uma resposta inflamatória aguda e liberação adicional de espécies reativas de 

oxigênio (ROS). 2) Fase  constitutiva organizada: é caracterizada por um tecido 

fibro-atrófico induzido pela radiação, formado por fibroblastos com uma produção e 

excreção anormais de produtos em uma matriz extracelular desorganizada. 3) Fase 

de cicatrização fibroatrófica tardia: tentativa de remodelação do tecido com a 

formação de uma estrutura frágil e com alto risco de inflamação em caso de lesão no 

local. O resultado final é um osso hipocelular e a formação reduzida da matriz óssea 
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compensada por fibrose (Delanian e Lefaix, 2004; O’Dell e Sinha, 2011; Curi et al., 

2016). 

O tratamento da ORN pode ser conservador, com a utilização de 

antibioticoterapia tópica ou local, irrigações locais com clorexidina, oxigenoterapia 

hiperbárica e mais recentemente a utilização de terapia com PENTOCLO 

(pentoxifilina, tocoferol e clodronato). Em casos avançados o tratamento é apontado 

como um desafio clínico, pois a conduta terapêutica são ressecções cirúrgicas 

extensas. (Aldunate et al. 2010; Xu et al., 2012; Janus et al. 2017). Porém, alguns 

pacientes permanecem resistentes a todos os tipos de manejo e, portanto, as opções 

disponíveis são reduzidas para combater a morbidade desta doença (Dhanda et al. 

2016; Janus et al. 2017). 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) são objeto de investigação há alguns 

anos no campo da regeneração óssea para utilização em casos de deformidades 

congênitas, traumas, doenças degenerativas e ressecção tumoral. As CTMs foram 

inicialmente encontradas na medula óssea, mas podem também ser encontradas em 

diferentes sítios, como: baço, cordão umbilical, fígado, músculo, osso, placenta, polpa 

dental, pulmões, sangue, tecido adiposo, tendões e sinóvia (Beloti et al. 2012; Wang 

et al., 2013). Entre as células isoladas mais utilizadas estão as da medula óssea, pela 

quantidade, facilidade de obtenção e potencial de diferenciação em vários tipos 

celulares, como osteoblastos (In‘t Anker et al., 2003, Santos et al., 2015). 

De acordo com Sensebe et al. (2011), as CTMs possuem propriedades anti-

fibróticas, anti-apoptóticas, pró-angiogênicas e imunomodulatórias devido às suas 

possibilidades de diferenciação multipotente, secreção de citocinas e fatores de 

crescimento, permitindo assim, um caráter terapêutico. A terapia com CTMs 

originárias da medula óssea diferenciada ou não em osteoblastos (OBs) no tratamento 

de ausência de união crônica de fraturas, osteoartrite, osteonecrose, defeitos de 

cartilagem e doenças ósseas metabólicas tem sido descrita com resultados 

promissores (Chen et al, 2012; da Silva – 2015). Xu et al. (2012) geraram um modelo 

de ORN mandibular em suínos, utilizando a combinação de dose única de radiação 

de 25 Gy e extração dentária. Eles realizaram o tratamento utilizando células 

mesenquimais da medula óssea, as quais regeneraram tecidos ósseo e vascular. 

Manimaran et al. (2014) sugeriram que a abordagem terapêutica para ORN 

com células após falha de métodos convencionais pode ser bem sucedida, mostrando 

que a inserção de células-tronco da polpa dental mais fosfato tricálcio e células da 
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medula óssea na mandíbula humana pode auxiliar a neoformação óssea visualizada 

por radiografias panorâmicas.  

Jin et al. (2015)  investigaram o efeito das CTMs e da proteína morfogenética 

óssea-2 (BMP-2) sobre o processo de cicatrização óssea da osteorradionecrose na 

mandíbula de ratos. Estes autores aplicaram uma dose de 30 Gy e agressão 

mandibular por meio da exodontia de todos os molares após uma semana da 

irradiação, concluindo que a cicatrização óssea pós-trauma e pós-irradiação nos ratos 

foi elevada imediatamente pela aplicação de BMP-2, enquanto que a associação de 

CTMs e BMP-2 foi mais eficaz após a ocorrência de osteorradionecrose. Em 2017, 

Janus et al. realizaram um estudo prospectivo em animais para avaliação na 

reabilitação do osso danificado pela ORN após irradiação de 20Gy e extração do 

molar. Os animais receberam injeção local de células-tronco derivadas de tecido 

adiposo e ao comparar este grupo com os que receberam solução salina e plasma 

rico em plaquetas e colágeno, verificou-se que no primeiro grupo houve um aumento 

na neoformação óssea. 

A realização desta investigação se justificou pelo fato de haverem poucos 

estudos utilizando parâmetros histológicos e microtomográficos para avaliação do uso 

de células mesenquimais osteoblásticas no processo de reparo ósseo nos casos de 

osteorradionecrose. Além disso, resultados positivos poderiam colaborar para a saúde 

da sociedade de forma dinâmica, acrescentando mais uma forma terapêutica nesta 

complicação do pós-tratamento oncológico. Assim, a hipótese deste trabalho foi a de 

que a inserção de células mesenquimais da medula óssea diferenciadas em 

osteoblastos no defeito ósseo da calvária de ratos poderia favorecer a neoformação 

óssea após a submissão dos animais a um modelo experimental de 

osteorradionecrose no local do defeito. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

O objetivo desta investigação foi avaliar a influência de células mesenquimais 

da medula óssea diferenciadas em osteoblastos no processo de neoformação óssea 

no defeito de calvárias de ratos submetidos à irradiação de fótons de um acelerador 

linear. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtenção de células com fenótipo osteoblástico para inserção nos defeitos 

de calvárias de ratos submetidos ao protocolo de osteorradionecrose; 

 

 Comprovar os efeitos deletérios da irradiação na neoformação óssea; 

 

 Avaliar a eficácia da terapia celular por meio de análise histológica; 

 

 Avaliar a eficácia da terapia celular por meio de análise microtomográfica 

segundo os seguintes parâmetros: volume de tecido ósseo (mm3), 

superfície óssea (mm2), número de trabéculas (1/mm), espessura das 

trabéculas (mm), densidade de conectividade (1/mm3), separação 

trabecular (mm) e porosidade total (%). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais utilizados e Considerações éticas 

 

Foi realizado o cálculo amostral com o Software G*Power 3.1 (Faul et al., 

2007), assumindo como significativa diferença maior que 1.5 do desvio padrão e 

considerando os erros Tipo I (ɑ) e Tipo II (β) de 5% e 20%, respectivamente. Assim, 

foram necessários 40 ratos machos da espécie Wistar, com peso corporal de 250 a 

300 g, provenientes do Biotério Central do Campus da USP Ribeirão Preto, mantidos 

três animais por caixa de polietileno, com temperatura ambiente controlada entre 23ºC 

a 24ºC e iluminação regulada por timer para manter a iluminação diária no período de 

10 horas no Biotério da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Os ratos 

receberam ração e água ad libitum e a limpeza das caixas e troca da maravalha foi 

realizada três vezes por semana. O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA- 2015.1.765.58.5) da FORP-USP.  

 

 

3.2. Caracterização fenotípica das células osteoblásticas 

  

Para avaliar o fenótipo das células mesenquimais da medula óssea femoral 

após diferenciação osteoblástica por meio químico, foi realizada a cultura celular em 

meios basal e osteogênico, e os ensaios bioquímicos foram realizados como descrito 

a seguir. 

 

 

3.2.1. Obtenção das células mesenquimais 

  

As células mesenquimais foram isoladas da medula óssea femoral e 

transportadas até o laboratório em meio de transporte (α-MEM, suplementado com 

500 µg/mL de gentamicina e 3 µg/mL de fungisona). No fluxo laminar, os fêmures 

foram submetidos à antissepsia (clorexidina a 2,5% e álcool a 70% por 1 minuto cada). 

Posteriormente, foram removidos os tecidos moles restantes dos fêmures por meio de  

lâmina de bisturi intercalada com a permanência dos mesmos em meio de 

transporte/lavagem por 15 minutos (três vezes). As epífises foram cortadas e a medula 
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óssea extraída por meio de irrigação das diáfises com meio de cultura. As células 

foram mantidas em frascos de 75 cm2 (Corning) em meio de cultura basal. Com a 

subconfluência, as células foram liberadas enzimaticamente dos frascos de cultura 

pela adição de solução de EDTA 1 mM (Gibco), 1,3 mg/mL de colagenase tipo II 

(Gibco) e tripsina a 0,25% (Gibco) e colocadas em presença de quantidade suficiente 

de meio de cultura para interromper a ação enzimática. Posterior à centrifugação a 

2000 rpm por 5 min para obtenção do precipitado celular, as células foram 

homogeneizadas em meio de cultura α-MEM (Gibco), sendo que uma alíquota de 100 

µL desta solução foi adicionada à um volume igual de corante azul de tripan 0,1% 

(Acros Organics) para contagem celular por meio de um contador de células 

automático (Countess Automated Cell Countertm, Invitrogen, USA). A primeira 

passagem celular foi empregada para realização dos experimentos. As células foram 

cultivadas na concentração de 2 x 104 células por poço, em placas de cultura celular 

de 24 poços (n=5). As culturas foram incubadas a 37ºC, em atmosfera umidificada 

contendo 5% de dióxido de carbono e 95% de ar atmosférico. Durante o tempo de 

cultivo, as células foram acompanhadas por meio de observação em microscópio de 

luz invertido (Axiovert 25 Zeiss) sendo os meios de cultura trocados a cada 3 ou 4 

dias. Os grupos experimentais foram divididos em: células mesenquimais  cultivadas 

em meio total suplementado (α-MEM (Gibco) suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (Gibco), dexametasona 10-7 (Sigma), 5 µg/ml ácido ascórbico (Gibco),  0,3 

µg/mL de fungizona (Gibco), 50 µg/mL de gentamicina (Gibco) e 2,16 g/ ml de β-

glicerofosfato) chamado de MTS 10% e células mesenquimais em meio basal não 

suplementado, chamado de MEM. 

 

 

3.2.2. Avaliação das respostas celulares 

 

As células foram caracterizadas quanto ao seu fenótipo osteoblástico por meio 

dos seguintes parâmetros bioquímicos: 

 

 

3.2.2.1. Proliferação celular 

 

Aos 7, 10 e 14 dias de cultura, a proliferação celular foi avaliada pelo ensaio 

colorimétrico MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio]} (Sigma). 
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Após remoção do meio de cultura, as células foram incubadas com solução de MTS 

+ MTT a 10% por 4 horas a 37ºC, em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e 

95% de ar atmosférico. Passado esse período, o meio de cultura foi removido dos 

poços e, em seguida, adicionado 1mL de solução de isopropanol ácido (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) em cada poço sob agitação por 5 minutos, para a solubilização 

completa do precipitado formado. Alíquotas de 150µL foram transferidas para uma 

placa de 96 poços para leitura em espectrofotômetro (µQuant, Bio-tek Instruments 

Inc., Winooski, VT, EUA) em comprimento de onda de 570nm. 

 

 

3.2.2.2. Conteúdo de proteína total e atividade de fosfatase alcalina  

 

Após 7, 10 e 14 dias de cultura celular, o meio de cultura foi removido das 

placas e os poços foram lavados três vezes com PBS (Gibco) aquecido a 37°C para 

remoção das células não aderidas e do meio de cultura sobressalente. Em seguida, 

os poços foram preenchidos com 1mL de solução de lauril sulfato de sódio 0,1% 

(Sigma) e deixados à temperatura ambiente (TA) por 30 minutos antes de iniciar os 

ensaios: 

a) Proteína total: a dosagem de proteína foi realizada seguindo o método de 

Lowry (Lowry et al., 1951). Para isso, 500µL da amostra contida em cada poço da 

placa de cultura foram transferidos ao respectivo tubo de ensaio, ao qual foi 

adicionado 500µL do reagente de Lowry (Sigma). Os tubos foram agitados 

vigorosamente e deixados em TA por 20 minutos. Após este período, 250µL da 

solução de Folin & Ciocaulteau’s phenol reagent (Sigma) foram adicionados aos 

tubos, que após agitação, ficaram em TA por 30 minutos para desenvolvimento da 

coloração azul. Passado o tempo, a absorbância de cada tubo foi determinada em um 

espectrofotômetro (Bio-Tek), em comprimento de onda de 680nm. O conteúdo de 

proteína total de cada poço foi calculado com base na construção de uma curva 

padrão a partir de albumina bovina (Sigma). Os resultados foram utilizados para 

normalização da atividade de fosfatase alcalina.  

b) Atividade de ALP: foi determinada através da liberação de timolftaleína pela 

hidrólise do substrato timolftaleína monofosfato, utilizando o kit comercial (Labtest 

Diagnostica SA, Lagoa Santa, MG, Brasil) e seguindo as instruções do fabricante. 

Utilizou-se tubos de ensaio para os grupos testes, padrão e branco. Em todos os tubos 

foram adicionados 50µL de substrato e 500µL de solução tampão; somente no tubo 

padrão foram acrescentados 50µL da solução padrão. Posteriormente, todos os tubos 
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foram colocados em banho-maria a 37ºC, para a realização do experimento. Foram 

acrescentados 50µL das amostras aos respectivos tubos testes em uma etapa 

realizada em intervalo máximo de 10 minutos. Decorrido o tempo, 2mL do reagente 

de cor foram adicionados a todos os tubos de ensaio e, em seguida, determinou-se a 

absorbância em espectrofotômetro (Bio-Tek), no comprimento de onda de 590nm. Os 

dados da atividade de ALP foram normalizados pelo conteúdo de proteína total. 

 

 

3.2.2.3. Análise de fosfatase alcalina in situ por meio de Fast Red  

 

A análise da enzima fosfatase alcalina in situ foi realizada aos 7, 10 e 14 dias.  

Após a remoção do meio de cultura, os poços foram lavados duas vezes com PBS 

aquecido a 37°C. Trezentos e vinte miligramas do reagente Triz (Sigma) foram 

dissolvidos em 20mL de água deionizada e, adicionado, 7mg do reagente Fast Red 

(Sigma). Foram desprezados 2mL desta solução e acrescidos 8mg de Naphthol 

(Sigma)  diluídos em 2mL de dimetil formamida (Merck) formando a solução de 

trabalho. Um mililitro dessa solução foi adicionado em cada poço. A placa foi levada à 

incubadora em uma atmosfera umidificada a 37°C com 5% de CO2 por 30 minutos. 

Decorrido esse tempo, a solução foi retirada dos poços e a placa seca à TA para 

posterior documentação fotográfica. 

 

 

3.2.2.4. Detecção e quantificação de matriz mineralizada  

 

A detecção de matriz mineralizada foi avaliada ao final dos 21 dias de 

experimento. Após remoção do meio de cultura, os poços foram lavados três vezes 

com PBS (Gibco) aquecido a 37ºC, adicionados 2mL de formalina 10% para fixação 

e mantidos a 4°C por 24 horas. A formalina foi removida e os poços desidratados à 

TA em séries crescentes de álcoois (30°, 50°, 70° e 100°) por 1 hora para cada 

graduação alcoólica. Após secagem, os poços foram corados com vermelho de 

alizarina a 2% pH 4,2 (Sigma) por 10 minutos e as áreas de mineralização ricas em 

cálcio evidenciadas pela coloração vermelha. Para quantificação da coloração 

segundo método de Gregory et al. (2004), 280µL de ácido acético a 10% (Labsynth, 

Lab Ltda, Diadema, SP, Brasil) foram acrescentados a cada poço e as placas deixadas 

sob agitação suave por 30 minutos. A camada de células foi raspada com o auxílio de 

uma ponteira, a solução transferida para tubos eppendorf de 1,5mL, aquecida a 85ºC 
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por 10 minutos e resfriadas em gelo por 5 minutos. Os tubos foram centrifugados a 

13.000rpm por 20 minutos. Um volume de 150µL do sobrenadante foi transferido para 

uma placa de 96 poços (Corning) e 40µL de hidróxido de amônia a 10% (Quimibras, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) foram adicionados. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro (Bio-Tek) em um comprimento de onda de 405nm.  

 

 

3.3. Ensaios in vivo 

 

3.3.1. Irradiação por Acelerador linear de Fótons 

 

O protocolo de irradiação para osteorradionecrose foi realizado na  Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba – MG, sob os 

cuidados do Físico Médico responsável pelo setor de radioterapia do hospital escola 

da instituição Adriano Bianchini. O aparelho utilizado foi o Acelerador Linear Clinac 

600C, energia de 6 MV, feixe de fótons (Varian, EUA), mostrado na Figura 1. 

 Antes da irradiação, os animais foram anestesiados com cloridrato de 

cetamina (7mg/100g peso corporal, Agener União, Brasil) e xilazina (0,6mg/100g peso 

corporal, Calier, Brasil) administrados por via intramuscular. Previamente à 

determinação da dose de irradiação foi realizado um estudo piloto com intuito de 

verificar os efeitos deletérios dos raios de fótons do aparelho de acelerador linear no 

tecido ósseo. Nesta análise inicial os animais foram submetidos a diferentes graus de 

energia: 5Gy, 10 Gy, 20 Gy, 25 Gy e 30Gy na região de calvária do hemisfério 

esquerdo. Após uma semana, os animais foram eutanasiados e as calvárias retiradas 

para posterior análise histológica qualitativa, sendo definido que 20 Gy seria a melhor 

dose experimental. Com a determinação da dose de irradiação e seguindo o protocolo 

de anestesia, os animais (n=20) foram posicionados adequadamente na base para 

receber a irradiação com dose total e única de 20 Gy na calvária do hemisfério 

esquerdo (Figuras 2-3). 
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Figura 1. Aparelho utilizado foi o Acelerador Linear Clinac 
600C, energia de 6 MV, feixe de fótons (Varian, EUA). 
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Figura.2. Posicionamento dos animais na base do aparelho de acelerador linear de fótons. 

 

 

 
Figura 3. Determinação do campo de irradiação. 
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Os grupos experimentais foram divididos conforme a tabela abaixo: 

 

 

Tabela I. Divisão dos animais nos grupos experimentais. 

Animais Grupo experimental 

Sem Irradiação  Com inserção de células mesenquimais  (Cc) 

Sem inserção de células mesenquimais (C) 

Com Irradiação Com inserção de célula mesenquimais (IRc) 

Sem inserção de células mesenquimais (IR) 

 

 

3.3.2. Procedimento cirúrgico para confecção do defeito ósseo 

 

A confecção do defeito ósseo unilateral na calvária foi realizada em todos os 

animais em ambos os grupos experimentais. Estes animais foram anestesiados com 

cloridrato de cetamina (7mg/100g peso corporal) e xilazina (0,6mg/100g peso 

corporal) administrados por via intramuscular. Realizou-se a tricotomia e antissepsia 

com povidine-iodo alcoólico (PVPI, Cristalia, Brasil) na região dorsal da cabeça 

(Figura.4). Foi realizada uma incisão na pele e no tecido com lâmina de bisturi nº 15 

ao longo da sutura sagital para expor os ossos parietais. O descolamento do periósteo 

permitiu o acesso para confecção do defeito unilateral de 5 mm de diâmetro no 

hemisfério esquerdo da calvária com o auxílio de uma broca do tipo trefina com “stop” 

de 5 mm de diâmetro sob irrigação constante e abundante com soro fisiológico (Figura 

5). Após o preenchimento ou não dos defeitos ósseos com as células mesenquimais, 

foi realizada a sutura com fio de nylon 3.0 (Ethicon Ldta, Brasil) e a ferida cirúrgica 

lavada com solução de povidine-iodo alcoólica (PVPI, Cristalia, Brasil). Após o 

procedimento cirúrgico, os animais receberam dose única de analgésico flunixina 

meglumina (10mg/100g peso corporal, Banamine, Schering-Plough, Brasil) e dose 

única de uma solução de antibióticos contendo: benzipenicilina benzitina 

(156.000UI/100g peso corporal), benzilpenicilina procaína (78.000 UI/100 g peso 

corporal), benzilpenicilina potássica (78.000UI/100 g peso corporal), 
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diidroestreptomicina base  (sulfato) (65mg/100 g peso corporal) e estreptomicina base 

(sulfato) (65mg/100 g peso corporal) (Pentabiótico, Fort Dodge, Brasil). 

 

 

       
Figura 4. Tricotomia e antissepsia na região dorsal da cabeça do animal. 

 

     
Figura 5. Protocolo para confecção do defeito unilateral de 5 mm de diâmetro no hemisfério esquerdo 
da calvária dos ratos submetidos à osteorradionecrose. 
 

 

As células foram cultivadas até a subconfluência em MTS10% e 

posteriormente removidas das garrafas de cultura com auxílio de EDTA e colagenase 

a 2%, para em seguida serem centrifugadas e ressuspensas em α-MEM. As células 

foram contadas, divididas em vials e centrifugadas novamente para que cada defeito 

ósseo dos animais dos grupos Cc e IRc recebessem uma concentração de 5 x 105 

células carreadas em gel base qsp, o qual foi fornecido gentilmente pelo Professor 

Doutor Geraldo Melo, da Universidade Federal de Uberlândia (Figura 6). 
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Figura 6. Defeito cirúrgico realizado pronto para receber 
as células osteoblásticas em veículo gel dentro dos 
defeitos. 

 

 

3.3.3. Cultivo e Inserção das células mesenquimais osteoblásticas 

 

Após a colocação ou não das células osteoblásticas com o auxílio de um 

pipetador e ponteiras descartáveis para cada animal, foi realizado o processo de 

sutura da ferida cirúrgica (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Inserção das células osteoblásticas no defeito com o auxílio de pipetador e ponteira, 
seguido da sutura da ferida cirúrgica. 
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3.3.4. Coleta de material 

 

Os ratos foram eutanasiados após 30 dias da cirurgia por meio de anestesia 

(cloridrato de cetamina e xilazina nas doses referidas anteriormente) seguida por 

decapitação. Após a eutanásia, foi realizada a coleta das calvárias para as análises 

histológica e microtomográfica.  

 

 

3.3.5. Análise histológica 

 

As calvárias foram imersas em formaldeído a 4% tamponado, por 24 horas. 

Em seguida, os espécimes foram descalcificados em EDTA+TRIS a 0,5M, e as 

soluções trocadas a cada dois dias. Após o período de descalcificação, a ação do 

ácido foi neutralizada em uma solução de sulfato de sódio a 5%, por vinte e quatro 

horas. Após esse período as calvárias foram desidratadas em séries crescentes de 

álcoois, diafanizados em xilol e incluídas em parafina. Foram realizados cortes 

longitudinais de 6 µm de espessura. Estes cortes foram corados em hematoxilina-

eosina e tricrômico de Masson, que permite a avaliação morfológica qualitativa do 

tecido ósseo neoformado. Foi utilizado um microscópio de luz Leica DM 4000B, 

acoplado a uma câmera digital de vídeo Leica EC3 para captura das imagens. 

 

 

3.3.6. Análise microtomográfica (micro-CT) 

 

As calvárias foram imersas em solução de álcool 70%. A análise tomográfica 

foi realizada por meio do micro-CT SkyScan 1172 (SkyScan, Bélgica) operando com 

fonte de raios-X de 100 kV detectados por uma câmera de 11-megapixel com 

resolução de até 1 µm. Os dados foram adquiridos por um software de aquisição de 

imagens 2D do próprio equipamento e as reconstruções 3D, necessárias para a 

análise, foram feitas pelo software NRecon. Após as reconstruções, foram analisados, 

dentro da área de interesse, os seguintes parâmetros: volume de tecido ósseo (mm3), 

superfície óssea (mm2), número trabecular (1/mm), espessura trabecular (mm), 

densidade de conectividade (1/mm3), separação trabecular (mm) e porosidade total 

(%). Estes parâmetros, automaticamente gerados pelo software, são preconizados 
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pela American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR) e descritos por Parfitt 

et al. (1987).  

 

 

3.3.7. Análise dos resultados 

 

Os dados quantitativos obtidos foram submetidos aos testes de aderência à 

curva normal e homogeneidade de variâncias. Constatada a normalidade da 

distribuição amostral, foi aplicada a análise de variância (ANOVA), seguida de pós-

teste, quando apropriado. Caso contrário, foi aplicado o teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido de pós-teste de Mann-Whitney quando necessário. O nível de 

significância foi estabelecido em 5%. Toda a análise estatística foi realizada por meio 

do software GraphPad Prism. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Ensaios in vitro 

 

4.1.1. Caracterização do fenótipo osteoblástico 

 

A caracterização da diferenciação das células que foram inseridas no defeito 

crítico do hemisfério esquerdo da calvária foi realizada por meio dos ensaios 

bioquímicos descritos acima e os grupos foram denominados MEM para as células 

cultivadas em meio basal e MTS para as células cultivadas em meio osteogênico. 

 

 

4.1.2.Proliferação celular 

 

Ao final de 7 dias, a proliferação das células cultivadas em meio osteogênico 

foi superior às células cultivadas em meio não osteogênico, havendo diferença 

estatística para p<0,05. No período experimental de 10 e 14 dias, observou-se uma 

maior proliferação das células cultivadas em meio não osteogênico quando 

comparado às células cultivadas em meio osteogênico (p<0,05). 

 
 

 
Figura 8. Proliferação das células da medula óssea divididas em grupo cultivado em 
meio basal (MEM) e meio osteogênico (MTS), após 7 (A), 10 (B) e 14 (C) dias de 
cultura. Teste estatístico para p<0.05. 
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4.1.3. Atividade da Fosfatase Alcalina (ALP) 

 

O ensaio bioquímico da ALP mostrou para os três períodos estudados que a 

atividade desta proteína se encontrou significativamente maior no grupo de células da 

medula óssea cultivadas com MTS quando comparado ao grupo cultivado com MEM 

(p<0.05). 

 

 

 
Figura 9. Atividade da fosfatase alcalina das células da medula óssea divididas em grupo 
cultivado em meio basal (MEM) e meio osteogênico (MTS), após 7 (A), 10 (B) e 14 (C) 
dias de cultura. Teste estatístico para p<0.05. 

 

 

4.1.4. Detecção in situ da ALP 

 

A detecção in situ da ALP pode ser realizada por meio da técnica de fast red 

e os resultados mostram que as células cultivadas em MEM não apresentaram 

aumento na deposição de ALP ao longo do experimento. Por outro lado, as células 

em contato com MTS sintetizaram a fosfatase alcalina que foi sendo depositada de 

maneira crescente até os 14 dias, como pode ser visto na Figura 10. 
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Figura 10. Detecção in situ da fosfatase alcalina das células da medula óssea 
divididas em grupo cultivado em meio basal (MEM) e meio osteogênico (MTS), após 
7, 10 e 14 dias de cultura.  

 

 

4.1.5. Detecção e quantificação de matriz mineralizada 

 

Os nódulos mineralizados foram detectados e quantificados nos dois grupos 

experimentais, e os resultados mostraram que o grupo de células em contato com o 

meio osteogênico formou qualitativamente mais nódulos quando comparado ao grupo 

de células cultivadas em meio basal. A análise quantitativa também demonstrou um 

aumento da mineralização no grupo MTS, apesar da ausência de significância 

estatística. 
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Figura 11. Quantificação dos nódulos mineralizados nas culturas de células 
da medula óssea divididas em grupo cultivado em meio basal (MEM) e meio 
osteogênico (MTS), após 7, 10 e 14 dias de cultura. Teste estatístico para 
p<0.05 

 

 

4.2. Ensaios in vivo 

 

4.2.1. Caracterização da Osteorradionecrose 

 

O protocolo da osteorradionecrose foi confirmado por meio das análises 

histológica e microtomográfica das calvárias dos ratos selecionados. A análise 

qualitativa do tecido ósseo irradiado revelou diminuição no número de osteoblastos e 

lacunas osteocíticas vazias, diminuição dos espaços medulares, além de diminuição 

na quantidade dos vasos sanguíneos e desarranjo da matriz mineralizada (Figura 12). 
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Figura 12. Análise histológica do tecido ósseo da calvária após a 
realização do protocolo de irradiação, mostrando alterações típicas de 
osteorradionecrose como diminuição do espaço medular e lacunas 
osteocíticas vazias. 

 

 
O resultado da análise microtomográfica mostrou diferença relevante 

qualitativa e quantitativa na microarquitetura da calvária após 60 dias de irradiação e 

30 dias de confecção do defeito crítico entre os grupos controle e irradiado, o que 

caracteriza uma condição de sucesso no modelo experimental de osteorradionecrose 

(Figuras 13 e 14). 

 
 

 
Figura 13. Imagens A e B correspondem à reconstrução microtomográfica do defeito 
ósseo na calvária do grupo controle (A) e irradiado (B). 
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Figura 14. Parâmetros da análise microtomográfica demonstrando menor superfície óssea e menor 
número de trabéculas no grupo de animais submetidos ao protocolo de osteorradionecrose. Teste T 
para p<0.05. 
 

 

4.2.2. Inserção das células osteoblásticas no defeito crítico da calvária 

 

Os parâmetros histológicos e microtomográficos analisados após a inserção 

das células osteoblásticas mostraram diferenças significativas entre os grupos como 

visto a seguir. 

 

4.2.2.1. Análise histológica 

 

O defeito cirúrgico nos animais controles mostrou uma neoformação óssea a 

partir das bordas remanescentes, delimitada por osteoblastos ativos adjacentes à uma 

matriz mineralizada. A região do defeito estava preenchida parcialmente por tecido 

ósseo neoformado envolvido por tecido conjuntivo sem infiltrado inflamatório e rico em 

vasos sanguíneos (Figura 15 A e B). Os animais controles que receberam células 

osteoblásticas no defeito cirúrgico mostraram aspectos histológicos similares ao grupo 

controle, mas foi notada uma maior neoformação óssea a partir das bordas 

remanescentes (Figura 15 C e D). Os animais do grupo que recebeu a irradiação 

mostraram formação mínima de tecido ósseo na região do defeito, com algumas áreas 

de reabsorção e ausência de osteoblastos ativos na superfície da matriz (Figura 16 

A). Além disso, é evidente a desorganização na arquitetura do tecido conjuntivo de 

preenchimento do defeito (Figura 17F). Já nos animais que receberam as células 

osteoblásticas após serem submetidos à irradiação, foi observado que uma nova 

neoformação óssea significativa (Figuras 15G e 17G) ocorreu na região remanescente 

do defeito, com a presença evidente de osteoblastos ativos (Figura 16B) na superfície 
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da nova matriz. Também pode ser visto que a arquitetura do tecido conjuntivo que 

ocupa a região do defeito é similar à dos grupos controles, sem infiltrado inflamatório 

e com fibras colágenas organizadas além da presença de vasos sanguíneos.  

É importante evidenciar também os aspectos histológicos da medula óssea 

da calvária, que nos animais controles se mostra bastante celular, com precursores 

hematopoiéticos e mesenquimais além da presença de megacariócitos (Figura 18A e 

B). Este aspecto não foi observado na medula do grupo de animais irradiados, onde 

fica evidente a presença de uma medula escassa e predominantemente adiposa, com 

poucas células precursoras (Figura 18C). A medula óssea nos animais que receberam 

as células osteoblásticas no defeito cirúrgico  mostrou um aspecto histológico similar 

aos grupos controles (Figura 18D). 
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Figura 15. Análise histológica do defeito na calvária de ratos. A-B. 
Neoformação óssea no defeito da calvária de ratos controles; C-D. 
Neoformação óssea no defeito da calvária de ratos controles com inserção 
de células osteoblásticas; E-F. Defeito da calvária de ratos irradiados, 
mostrando a ausência ou mínima formação óssea nas bordas do defeitos, 
com áreas de reabsorção. G-H Neoformação óssea evidenciada a partir das 
bordas do defeito (setas amarelas), com áreas de osteoblastos ativos. 
Coloração com tricrômico de Masson, aumento de 10x, microscópio Leica. 



exáâÄàtwÉá | 59 

 

 
Figura 16. A. Ausência de neoformação óssea no defeito da calvária de ratos irradiados, 
com área de reabsorção (seta branca). B. Neoformação óssea no defeito da calvária de 
ratos irradiados com inserção de células osteoblásticas carreadas em gel; observar a 
presença de osteoblastos ativos (seta vazia). Coloração com Tricrômico de Masson, 
aumento de 40x, microscópio Leica 
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Figura 17. Análise histológica do defeito na calvária de ratos. 
A-B. Neoformação óssea no defeito da calvária de ratos 
controles; C-D. Neoformação óssea no defeito da calvária de 
ratos controles com inserção de células osteoblásticas; E-F. 
Defeito da calvária de ratos irradiados, mostrando a ausência 
ou mínima formação óssea nas bordas do defeito, com áreas 
de reabsorção (seta preta vazia). G-H. Neoformação óssea 
evidenciada a partir das bordas do defeito, com áreas de 
osteoblastos ativos (setas pretas cheias). Coloração com 
Hematoxilina-eosina, aumento de 10x, microscópio Leica. 
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Figura 18. Análise histológica da região medular da calvária de ratos. A. Medula da calvária ratos 
controles; B. Medula da calvária de ratos controles com inserção de células osteoblásticas; C. Medula 
da calvária de ratos irradiados, mostrando diminuição da região medular e predominância de tecido 
adiposo (setas brancas). D. Medula da calvária de ratos irradiados após a inserção de células 
osteoblásticas, mostrando similaridade com as medulas dos grupos controles (asterisco branco). 
Coloração com Hematoxilina-eosina, aumento de 10x, microscópio Leica. 
 

 

4.2.2.2. Análise microtomográfica (micro-CT) 

 

A análise das imagens reconstruídas permite evidenciar que a neoformação 

óssea ocorreu a partir das bordas do defeito. É possível observar que nos dois grupos 

controles houve nova formação de tecido ósseo de maneira similar (Figura 19 A e B) 

e formação mínima no defeito da calvária de ratos irradiados (Figura C). A inserção 

de células osteoblásticas estimulou a neoformação óssea no grupo IRc quando 

comparado ao grupo IR (Figura 19D). Para a análise quantitativa, foram selecionados 

parâmetros microtomográficos para avaliar a eficácia da terapia celular, sendo que de 

sete parâmetros, quatro mostraram diferenças estatisticamente significantes entre os 
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grupos experimentais. Os parâmetros analisados foram volume ósseo (p=0,0058), 

superfície óssea (p=0,0144), separação trabecular (p=0,5762), espessura trabecular 

(p=0,023), número trabecular (p=0,0020), densidade de conectividade (1/mm3), e 

porosidade total (p=0,1469). Os valores estão representados nas Figuras 20 e 21. 

O volume ósseo mostrou diferenças significativas, sendo que no grupo IR este 

volume foi menor quando comparado aos grupos controles, apesar de ausência de 

significância estatística; já o grupo IRc mostrou um aumento significativo do volume 

quando comparado ao grupo IR e similaridade com o grupo controle C. A superfície 

óssea do grupo irradiado foi significativamente menor que nos grupos controle (C) e 

irradiado + células (IRc), e similar à do grupo Cc. Neste mesmo parâmetro, pode ser 

observado que a inserção das células aumentou significativamente a superfície óssea, 

com similaridade entre os grupo IRc e C.  

A separação trabecular foi semelhante entre os grupos experimentais, sem 

diferenças estatisticamente significantes. A espessura trabecular mostrou diferença 

estatística entre os dois grupos controles e o grupo irradiado; porém a inserção das 

células não aumentou significativamente a espessura das trabéculas no grupo IRc, 

apesar de observarmos um leve aumento qualitativo. O número trabecular foi 

significativamente menor no grupo irradiado (IR) quando comparado aos outros 

grupos experimentais, enfatizando o aumento deste parâmetro no grupo IRc e 

similaridade de resultados com os dois grupos controles. Apesar da ausência de 

diferenças estatísticas podemos observar que a densidade de conectividade no grupo 

IRc é qualitativamente maior quando comparado ao grupo IR e muito similar ao grupo 

controle C. O último parâmetro analisado foi o de porosidade total, onde podemos 

observar que todos os grupos experimentais apresentaram valores semelhantes, 

portanto sem diferença estatística. 
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Figura 19. A. Reconstrução tridimensional das imagens microtomográficas obtidas a partir dos defeitos 
da calvária de ratos controles (A), controles mais inserção de células osteoblásticas (B), irradiados (C) 
e irradiados mais inserção de células osteoblásticas (D).  
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Figura 20. Análise microtomográfica do volume ósseo, superfície óssea, separação trabecular e 
espessura trabecular no defeito ósseo da calvária de ratos controles (C), controle mais células 
osteoblásticas (Cc), irradiados (IR) e irradiados mais células osteoblásticas (IRc). Teste estatístico one-
way ANOVA com comparações múltiplas para p< 0,05. 
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Figura 21. Análise microtomográfica do número trabecular, densidade de conectividade e porosidade 
total no defeito ósseo da calvária de ratos controles (C), controle mais células osteoblásticas (Cc), 
irradiados (IR) e irradiados mais células osteoblásticas (IRc). Teste estatístico one-way ANOVA com 
comparações múltiplas para p< 0,05. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A osteorradionecrose mandibular é um dos efeitos deletérios da irradiação de 

tumores de cabeça e pescoço e sua conduta terapêutica ainda é um desafio para os 

profissionais da área de saúde. Existem diversas modalidades de tratamento, tais 

como a utilização de medicamentos (pentoxifilina, tocofenol, clondronato), oxigênio 

hiperbárico, além de cirurgias de ressecção seguidas por reconstrução. O emprego 

da terapia celular para reconstrução óssea é uma nova proposta que tem sido 

investigada minuciosamente em casos de insucesso das modalidades já preconizadas 

(Janus et al., 2017). Diante disso, o presente estudo foi realizado para avaliar o efeito 

da inserção de células osteoblásticas em defeitos criados na calvária de ratos, após 

os mesmos serem submetidos ao um protocolo de estabelecimento da 

osteorradionecrose. 

Inicialmente foi necessária a determinação da dose de irradiação para 

padronizar o modelo experimental de osteorradionecrose na calvária de ratos da 

linhagem wistar. Para este fim, foram realizados cálculos de bioequivalência por 

radioterapia externa, técnica comumente usada para tratamento em tumores de 

cabeça e pescoço. Os animais irradiados receberam uma dose única de 20 Gy, que 

equivale a uma dose biológica efetiva de 60 Gy em um fracionamento convencional 

de radiação no ser humano. De acordo com revisões da literatura, o risco de ocorrer 

necrose no tecido ósseo se inicia a partir de 50 Gy (Vessink et al., 2003;  Jacobson et 

al., 2010; De Felice et al., 2014). Com o propósito de validar a eficácia da técnica de 

irradiação no tecido ósseo e demonstrar as alterações histológicas e morfométricas 

compatíveis com a osteorradionecrose, foram realizadas as análises histológicas e 

microtomográficas das calvárias dos ratos dos grupos controle e irradiados. No 

presente estudo, foi observado uma redução no número de osteoblastos e de 

osteócitos, redução da vascularização e retração da medula óssea com aumento no 

número de adipócitos. Estes resultados também foram observados em outras 

investigações como a de Curi et al. (2015), em espécimes de tecido ósseo de 

pacientes que foram submetidos ao tratamento de ORN. Estes autores demonstraram 

a ocorrência de hiperemia, endarterite, trombose, hipocelularidade, perda de conteúdo 

vascular, aumento de gordura na cavidade da medula óssea e fibrose. Damek-

Poprawa et al. (2014) estudaram o comportamento da radiação na mandíbula e tíbia, 
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observando a presença de osso necrótico característico com ausência de osteócitos 

e tecido vascular danificado com extravasamento de eritrócitos no tecido ósseo 

atingido. Tamplen et al. (2011), com o objetivo de desenvolver um modelo de ORN 

mandibular em ratos, realizaram braquiterapia (radioterapia interna) com dose de 20 

Gy. Os resultados na análise histológica mostraram um aumento quantificável dos 

osteoclastos e diminuição dos osteoblastos quando comparados aos controles. Na 

avaliação microtomográfica, o volume ósseo foi de 13,8% para o grupo irradiado 

comparado com 65,9% no grupo controle. Além disso, foi demonstrada diminuição 

significativa da superfície óssea e do número de trabéculas no grupo irradiado 

comparado ao grupo controle. As reconstruções tridimensionais do estudo citado 

demonstraram reduções consideráveis da largura cortical e diminuição da formação 

óssea nas mandíbulas irradiadas em comparação aos controles; no presente estudo, 

a reconstrução 3D da região de calvária do grupo irradiado mostrou mínima 

neoformação óssea no defeito quando comparado ao grupo controle. 

O desenvolvimento da osteorradionecrose em ossos como a mandíbula é 

comumente associado a doenças periodontais, extrações dentárias, cirurgias e 

traumas (Jacobson et al., 2010). Assim, nos estudos que tem como objetivo 

desenvolver um modelo experimental de ORN ou estudar uma nova terapêutica para 

esta condição, são estabelecidos protocolos de traumas in vivo. Neste trabalho, a 

opção de trauma ósseo foi a confecção de um defeito ósseo crítico em calvária. De 

acordo com Bosch et al. (1998), os defeitos críticos ósseos de 5mm em calvárias de 

ratos adultos podem ser usados como modelo adequado na avaliação de reparo 

ósseo na região craniofacial, sendo considerado essencial a criação de uma ferida 

cirúrgica para o desenvolvimento da ORN no modelo experimental (Meyer, 1970; 

Jacobson et al., 2010 e Bléry et al., 2015). 

Assim, após o desenvolvimento do modelo experimental compatível com 

osteorradionecrose e inserção das células osteoblásticas diferenciadas no defeito, 

observamos que a terapia celular estimulou a neoformação de tecido ósseo visto por 

meio de análise histológica e histomorfométrica. Não encontramos na literatura 

trabalhos mostrando o efeito positivo de células da medula óssea diferenciadas em 

osteoblastos em defeitos ósseos da calvária após estabelecimento da ORN. Alguns 

estudos demonstraram até o momento o efeito positivo da inserção de células em 

defeitos ósseos, com a utilização de outros tipos celulares (células mesenquimais não 

diferenciadas, células adiposas, células da polpa dentária, concentrados de medula 
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óssea) e diferentes locais de defeito ósseo (mandíbula, tíbia, fêmur). Jin et al. (2015) 

utilizaram células mesenquimais da medula óssea não diferenciadas e associadas 

com BMP-2 em defeitos mandibulares de ratos machos. Estes autores verificaram que 

a terapia celular foi efetiva no reparo ósseo após a indução da osteorradionecrose. 

Manimaran et al. (2014) constataram o sucesso da inserção de células de concentrado 

autólogo de medula óssea e células-tronco de polpa dentária com plasma rico em 

plaquetas em dois casos de ORN em humanos com resultado positivo e neoformação 

óssea a partir do segundo mês de tratamento. As células utilizadas em nosso 

experimento foram diferenciadas por estímulo químico e o fenótipo osteoblástico foi 

confirmado pelos ensaios bioquímicos já preconizados e bem estabelecidos na área 

de cultura celular. 

Em lesões osteonecróticas, os precursores osteogênicos e as células 

progenitoras endoteliais sofrem grande redução, levando à uma osteogênese e 

vasculogênese insuficiente com consequente necrose tecidual (Voss et al., 2017). 

Estudos mostram que as células mesenquimais podem auxiliar na recuperação da 

habilidade de formar um novo tecido ósseo estimulando células remanescentes a 

produzir fatores de crescimento (Handschel e Meyer, 2011). Uma variedade de fatores 

de crescimento funcionalmente envolvidos no reparo ósseo são produzidos por 

células osteogênicas, plaquetas, e células inflamatórias; podemos citar como exemplo 

as proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs), os fatores de crescimento insulin-like 

(IGF) 1  e 2, o fator de crescimento TGF-β1, o fator de crescimento derivado de 

plaquetas e o fator de crescimento fibroblástico (Tsumaki et al., 1999, Gruber et al., 

2000; Reddi, 2003). A análise histológica mostrou claramente que a irradiação 

promoveu efeitos deletérios no tecido ósseo remanescente ao defeito, impedindo a 

formação adequada de novo osso. Áreas de reabsorção estavam presentes na borda 

do defeito, assim como um tecido conjuntivo desorganizado e pobre em fibras 

colágenas e área medular reduzida com grande quantidade de células adiposas. 

Outros estudos também verificaram necrose óssea, exposição óssea sem 

recobrimento epitelial, vasos sanguíneos obliterados e diminuição dos espaços 

medulares com aumento adipocítico (Jin et al., 2015; Bléry et al., 2015). A presença 

das células osteoblásticas permitiu a formação de novo osso a partir das bordas do 

defeito ósseo, provavelmente favorecendo o estabelecimento de novos osteoblastos 

na superfície do tecido ósseo remanescente, como consequência do aumento de 

número celular na área do defeito e melhorando a atividade funcional na região do 
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reparo. Fu et al. (2016) sugerem que os efeitos benéficos da terapia celular podem 

estar associados com a expressão positiva de genes associados ao metabolismo 

ósseo como o BMP-2 e repressão de genes como PPAR-γ, associado com a 

diferenciação adipocítica. Outra linha de discussão proposta por Kikuiri et al. (2010) 

sugere que a presença de células mesenquimais na regiões osteonecróticas pode 

auxiliar no restabelecimento do equilíbrio imunológico entre a inibição da produção de 

interleucina 17 (Th17) por células T-helper (Treg) e aumento das células T 

regulatórias. Segundo estes autores, um desequilíbrio imunológico entre Treg/Th17 

pode alterar a resposta inflamatória de lesões osteonecróticas, influenciando o reparo 

e neoformação óssea. 

Neste estudo optamos por utilizar a análise microtomográfica como método 

quantitativo para trazer informações complementares à análise histológica. Uma 

grande vantagem da microtomografia é o alto número de secções obtidas permitindo 

a visualização de diferenças espaciais da amostra e obtenção de dados a partir de 

vários parâmetros já estabelecidos. Além disso, permite a preservação do espécime 

e a reconstrução das secções em imagens tridimensionais (Rühli et al., 2007). Todos 

estes benefícios não devem excluir o estudo de secções histológicas, que permitem o 

estudo preciso da morfologia celular e estrutural dos tecidos, além de obtenção de 

informações como presença de infiltrado inflamatório e avaliação das células ósseas. 

De todos os sete parâmetros microtomográficos selecionados para este 

estudo, quatro apresentaram diferenças significativas positivas com a realização da 

terapia celular após o estabelecimento da osteorradionecrose, sendo eles volume 

ósseo, superfície óssea, espessura e número trabecular. A avaliação destes 

parâmetros permite sugerir que a presença das células osteoblásticas estimulou a 

neoformação de um tecido ósseo com volume e arquitetura trabeculares similar aos 

grupos controles utilizados neste estudo. Outras investigações utilizando outros tipos 

celulares também relataram aumento na neoformação óssea por meio de análise por 

micro-CT. Jin et al (2015) observaram que a inserção de células associadas a BMP-2 

após quatro semanas de indução da ORN aumentou os valores de volume ósseo, 

densidade mineral óssea, número de trabéculas e separação trabecular obtidos por 

microtomografia. Corroborando a terapia celular como nova proposta terapêutica, 

Janus et al (2017), descreveram um aumento de 36% no volume ósseo no grupo que 

recebeu células derivadas de tecido adiposo após oito semanas da indução de ORN 
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na mandíbula quando comparado ao grupo que recebeu solução salina e aumento de 

19% quando houve a mistura das células com plasma rico em plaquetas e colágeno.  

Os resultados desta investigação permitem sugerir que a utilização de células 

mesenquimais originárias da medula óssea e diferenciadas em osteoblastos pode 

melhorar a atividade funcional do tecido ósseo remanescente de defeitos ósseos na 

calvária causados após o estabelecimento da osteorradionecrose. Estes achados são 

a base para estudos posteriores sobre os mecanismos moleculares e regulatórios 

deste efeito, contribuindo assim para a terapêutica e resolução do quadro de 

osteorradionecrose, promovendo qualidade de vida para pacientes que apresentem 

este efeito adverso como consequência da radioterapia. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que: 

 

 Foram obtidas células com o fenótipo osteoblástico necessário para 

inserção nos defeitos de calvárias de ratos submetidos ao protocolo de 

osteorradionecrose; 

 

 Os efeitos deletérios da irradiação na neoformação óssea foram 

comprovados pelos parâmetros estabelecidos pelo estudo; 

 

 A terapia celular foi benéfica para estimular a neoformação óssea vista por 

meio de análise histológica; 

 

 A análise microtomográfica mostrou por meio de parâmetros selecionados 

que o volume ósseo, superfície óssea, espessura e número trabecular 

foram significativamente maiores com a presença de células osteoblásticas 

no defeito ósseo de ratos irradiados. 

 

Sendo assim, sugerimos que a utilização de células osteoblásticas em 

defeitos ósseos pode estimular a neoformação óssea e ser um coadjuvante na 

terapêutica da osteorradionecrose.  
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ANEXO A - Termo de Convênio com Hospital Escola de UFTM  
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ANEXO B - Certificado de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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 ANEXO C - Planilha de Bioequivalência de dose 

 

 

 


