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RESUMO 

Brozoski MA. Efeito da laserfototerapia sobre a viabilidade de 
diferentes tipos celulares em cultura submetidos a diferentes 
concentrações do alendronato sódico e ácido zoledrônico  [tese]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. 
Versão Corrigida. 

 

Os bisfosfonatos (BFs) têm sido amplamente util izados para o 

tratamento de doenças do metabolismo ósseo, principalmente na 

prevenção de metástases ósseas e na prevenção e tratamento da 

osteoporose. No entanto, existem efeitos colaterais indesejáveis sendo 

um deles, a indução da Osteonecrose dos Maxilares (Medication-

Related Osteonecrosis of the Jaws  - MRONJ), uma complicação de 

dif ícil tratamento e solução. Até o presente momento, não foi definida a 

f isiopatologia da MRONJ e nem estabelecido protocolo de tratamento 

ef icaz para esta doença. Diversas terapias vem sendo descritas na 

literatura para o tratamento da MRONJ dentre elas a laserfototerapia. 

Assim sendo, os objetivos deste estudo foram: inicialmente avaliar in 

vitro  o efeito de diferentes concentrações dos BFs mais empregados na 

atualidade (alendronato e ácido zoledrônico) na viabil idade de células 

envolvidas na reparação de lesões MRONJ (osteoblastos e 

f ibroblastos); secundariamente estudar o efeito da fototerapia com 

laser de baixa potência sobre estas células previamente induzidas 

pelos BFs. Foram util izados osteoblastos -símile da linhagem OSTEO 1 

e f ibroblastos de mucosa bucal humana da l inhagem FMM1. Após terem 

sido submetidos aos testes de citotoxicidade expondo as células as 

concentrações de 1μM, 10μM e 100μM de alendronato sódico e 3μM, 

5μM e 10μM de ácido zoledrônico por 24 horas, os grupos testes foram 

irradiados com laser de diodo  no modo contínuo, puntual e de contato 

(InGaAIP, 660nm, 30mW, spot 0,028cm 2 ) com duas densidades de 

energia diferentes 5J/cm 2 (4,5s) e 10J/cm2 (9s).  Duas irradiações com 

intervalo de 6 horas entre cada uma delas foram executadas.  A 

viabilidade celular foi determinada util izando o ensaio de redução do 



 
 

MTT, e a atividade de fosfatase alcal ina dos osteoblastos foi avaliada 

util izando ensaio de ponto f inal .  Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise estatíst ica ANOVA 1 critério complementado por 

Tukey (p<0,05). Foi possível concluir que: as concentrações de 100μM 

e 10μM do alendronato sódico foram tóxicas para os osteoblastos e 

f ibroblastos em cultura. As concentrações de 3μM, 5μM e 10μM do 

ácido zoledrônico foram tóxicas para os  osteoblastos e f ibroblastos a 

longo prazo (48h e 72h). A at ividade da fosfatase alcalina nos 

osteoblastos foi afetada por todas as concentrações de ácido 

zoledrônico testadas (3μM, 5μM e 10μM). Nos parâmetros aqui 

aplicados a LPT não teve efeito sobre a a tividade da fosfatase alcal ina 

das células tratadas com o alendronato de sódio ou ácido zoledrônico. 

E a laserfototerapia de baixa potência nos parâmetros util izados nesse 

estudo não foi capaz de reverter a toxicidade dos bisfosfonatos 

testados, independentemente das concentrações destas substâncias  

Palavras-chave: Osteonecrose Associada a Bifosfonatos, Laser, 

Alendronato  



 
 

ABSTRACT 

Brozoski MA. Effect of low level laser therapy on viabil ity of dif ferent 
cell  types submitted to dif ferent concentrations of sodium alendronate 
and zoledronic acid [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 

Bisphosphonates (BPs) have been widely used for treating  bone 

metabolism diseases, especially for prevention of bone metastasis and 

osteoporosis. However, there are undesirable side effects and one of 

them, the induction of Osteonecrosis of the Jaw (Medication -Related 

Osteonecrosis of the Jaws - MRONJ), a complicat ion of d iff icult 

treatment and solution. Until now the pathophysiology and an effective 

treatment protocol for MRONJ have not been established. Various 

therapies have been described in the li terature for the treatment of 

MRONJ including laserphototherapy. The objectives of this study were 

to evaluate the effect of dif ferent concentrat ions of two BPs used today 

(alendronate and zoledronic acid) on the viabil ity of cells involved in the 

repair of MRONJ lesions (osteoblasts and f ibroblasts); and to study the 

effect of phototherapy with low power laser on these cells previously 

treated with referred BPs. After being submitted to cytotoxicity testing 

by exposing the cells to concentrations of 1μM, 10μM and 100μM of 

sodium alendronate and 3μM, 5μM and 10μM of zoledronic acid for 24 

hours, the test groups were irradiated with diode laser in continuous 

mode, punctual and contact (InGaAIP, 660nm, 30mW, spot 0,028cm2) 

with two dif ferent energy densit ies 5 J/cm2 (4,5s) and 10J/cm2 (9s). Two 

irradiat ions with an interval of 6 hours between each of them were 

performed. Cell viabil ity was determined using the MTT reduction 

assay, and the alkal ine phosphatase activity of osteoblasts was 

evaluated using the end point assay. The results were submitted to 

statistical analysis using ANOVA 1 criteria  complemented by Tukey (p 

<0.05). It was possible to conclude that:  concentrat ions of 100μM and 

10μM of alendronate were toxic to osteoblasts and f ibroblasts in 

culture. The concentrations of 3μM, 5μM and 10μM of zoledronic acid 



 
 

was toxic to osteoblasts and f ibroblasts in long-term (48h and 72h). The 

activity of alkal ine phosphatase in osteoblasts was affected by all the 

zoledronic acid concentrat ions tested (3μM, 5μM and 10μM). In the LPT 

parameters applied here had no effect on alkaline phosphatase activity 

of the cells treated with the sodium alendronate or zoledronic acid . And 

low power laserphototherapy, in  the parameters used in this study, was 

unable to reverse the toxicity of bisphosphonates tested, irrespective of 

the concentrat ions of these substances . 

 

Keywords: Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw , 

Laser, Alendronate 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os BFs (bisfosfonatos) vêm sendo util izados cl inicamente desde 

1960, para o tratamento de doenças do metabolismo ósseo, como 

metástases ósseas oriundas principalmente de  câncer de pulmão, 

próstata e mama; mieloma múltiplo; doença de Paget;  entre outros (1-

3). Atualmente, seu emprego terapêutico tem aumentado 

principalmente para o tratamento e prevenção de osteoporose e 

osteopenia(4). Os bisfosfonatos têm sido considerados como a droga 

mais prescrita para o tratamento da osteoporose no mundo. (3) 

A American Association of Oral and Maxillofacial Surgery  

(AAOMS), em 2014, com o surgimento de novas drogas antireso rpt ivas 

e antiangiogênicas que também apresentam como efeito adverso a 

osteonecrose dos maxilares, sugeriram a alteração da nomenclatura de 

Osteonecrose dos maxilares relacionada a bisfosfonatos 

(Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw BRONJ) por 

Osteonecrose dos maxilares relacionada a medicação (Medication-

related osteonecrosis of the jaw MRONJ)(1) 

Diversos tipos de t ratamento foram propostos na li teratura para a 

MRONJ, dentre eles debridamento cirúrgico, antibioticoterapia (1, 3, 5-

9), ozonioterapia(10-12), e laserterapia(13-17). 

A laserfototerapia (LPT) vem sendo util izada clinicamente com 

sucesso para o tratamento da MRONJ Estudos in vivo  e in vitro  

demonstram sucesso com diferentes parâmetros de LPT (13, 18-20).   

A MRONJ continua sendo uma manifestação recorrente na clínica 

odontológica de dif íci l tratamento. A busca pela conscientização da 

classe médica e odontológica para a prevenção da MRONJ tem 

evoluído para o controle da doença e diminuição de suas complicações.   



16 
 

Esse trabalho tem como objetivo avaliar in vitro o efeito de 

diferentes parâmetros de laserfototerapia sobre a viabilidade e 

prol iferação de células envolvidas na osteonecrose em cultura , 

submetidas a diferentes concentrações de alendronato sódico e ácido 

zoledrônico 
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2 REVISÃO LITERATURA 

 

2.1 Histórico 

 

Os bisfosfonatos são uti l izados desde 1865 principalmente por 

sua propriedade anticorrosiva e como agente complexante na indústria  

têxti l e de ferti l izantes. Somente na década de 60  é que os 

bisfosfonatos passaram a ser uti l izados como fármacos para o 

tratamento de doenças do metabolismo ósseo. (2) 

As indicações clínicas para os bisfosfonatos são: tratamento de 

osteoporose, doença de Paget, metástases ósseas, hipercalcêmia 

provenientes de doenças malignas, mieloma múltiplo, câncer de mama, 

câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer renal, osteogênese 

imperfeita (7, 21-27). 

O primeiro bisfosfonato util izado para o tratamento de doenças 

em humanos foi o etidronato, em 1969 (2). Em 1991 o pamidronato foi 

aprovado pelo Food and Drugs Administration  (FDA) para o tratamento 

da hipercalcemia maligna e em 1995 aprovou o seu uso para o 

tratamento do mieloma múltiplo. Em 2001 o FDA aprovou o uso do 

ácido zoledrônico para o tratamento e prevenção de doenças do 

metabolismo ósseo(3). 

Os efeitos adversos mais comuns citados na literatura dos 

bisfosfonatos administrados por via oral são a inf lamação ou infecção 

do trato gastrointestinal superior (28).  

Em 2003 Marx observou 36 pacientes que apresentavam área de 

necrose em maxila e mandíbula que não reparavam e constatou que 

todos esses pacientes faziam o uso de bisfosfonatos (pam idronato ou 

ácido zoledrônico) (29).  
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No período de 1858 a 1906 a indústria do fósforo teve seu pico de 

desenvolvimento. Nesse período ocorreu uma epidemia de 

osteonecrose dos maxilares nos operários dessas indústrias. Essa 

epidemia é considerada como semelhante a Osteonecrose dos 

Maxilares por Bisfosfonatos descrita nos dias atuais (30). 

Em 2004 a Novartis® fabricante dos bisfosfonatos Fosamax®,  

Aredia® e Zometa® incluiu na bula desses medicamentos a 

possibil idade de ocorrência de MRONJ (31). 

Recomendações para o tratamento e prevenção da MRONJ vêm  

sendo publicados por entidades de classe desde 2006 [2, 4, 7, 24]. A 

tabela apresentada pela American Associantion of  Oral and 

Maxil lofacial Surgeons  (AAOMS) publicada em 2009 e revista em 2014 

está representada no quadro 2.1 

 

2.2 Conceito da MRONJ 

 

A MRONJ foi conceituada pela AAOMS como sendo uma área de 

exposição óssea na maxila ou mandíbula, que não repara em oito 

semanas, em pacientes que estão recebendo ou que receberam drogas 

antiresorpt ivas ou antiangiogênicas sistemicamente, não receberam 

radioterapia na maxila ou mandíbula, e não apresentem sinais óbvios 

de metástase nos maxilares(1).  
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Estágio e Conduta perante MRONJ  

Estágio  Apresentação cl ín ica  Conduta  

Em risco  Sem exposição óssea  Nenhum tratamento indicado  

Or ientações ao pacien te  

0  Sem evidência  c l í n ica de necrose,  

mas com  presença de s in tomas 

inespecí f icos como odontalg ia ,  dor  

região mandibular  i r radiada para  

ar t i culação temporomandibular ,  dor  

região s inusal .  Ou com perda  

dentar ia  não asso ciada  a  

per iodont i te  c rônica,  f í s tu la  

per iodontal  ou per i apic al  não  

associada  a  necrose pulpar .  Regiões  

de esclerose óssea  detectadas  

radiogra f icamente envolvendo o  

osso alveolar .  Al teração  da lâmina 

dura,  menos espessa e  d iminuição  

do espaço do l igamento per iodontal .  

Controle  s is têmico com uso de 

analgésicos e  a lgu ns casos 

ant ib iót i cos.  

1  Exposição  óssea assin tomát ica  ou  

f ístu la  com sondagem em  di reção ao  

tecido  ósseo.  Sem ev idência  de  

infecção.  Com mesmos achados  

radiográ f icos do es tágio  0  

Or ientações ao pacien te,  bochechos 

com soluções an t ibacter i anas,  e  

acompanhamento cr i ter ioso com 

retornos t r imestra is .  

Rever  a  necessidade da cont inuação 

do uso da medicação (b is fos fonatos,  

denosumab,  an t iangiogên ica)  

2  Exposição  óssea assin tomát ica  ou  

f ístu la  com sondagem em  di reção ao  

tecido  ósseo.  Com ev idência  de  

infecção.  Geralmente são pacien tes  

s intomát icos.  Com mesmos achados  

radiográ f icos do es tágio  0  

Or ientações ao pacien te,  bochechos 

com soluções an t ibacter i anas,  

ant ib iot i coterapia ,  analgesia ,  

desbr idamento ósseo superf i c ia l ,  

acompanhamento cr i ter ioso  

3  Osso exposto com dor ,  in f lamação  

ou infecção de tecido mole 

adjacente,  podendo  apresentar  

osteó l i se es tendendo-se  até  borda  

infer ior  da mandíbula ou fra turas  

patológicas e  f ís tu las ex t ra -orais  

Or ientações ao pacien te,  bochechos 

com soluções an t ib acter i anas,  

ant ib iot i coterapia ,  analgesia ,  c i rurgias 

pal iat ivas e  acompanhamento 

cr i ter ioso  

 

 

 

Quadro 2.1 - Estadiamento e Estratégias de tratamento para MRONJ. Adaptado de Ruggiero, 
S.L.,  et a l . ,  American Associat ion of Oral and Maxi l lo fac ia l Surgeons 
Posi t ion Paper on Medicat ion-Related Osteonecros is of the Jaw-2014 
Update.  Journal of  ora l and maxi l lofac ia l surgery :  of f ic ia l journal of  
the Amer ican Assoc iat ion of  Oral and Maxi l lofacia l Surgeons, 2014. 
72(10):  p.  1938-1956.(1)  
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2.3 Fisiopatologia da MRONJ 

 

A f isiopatologia da MRONJ ainda não foi totalmente elucidada  (1, 

32, 33).  

Os bisfosfonatos apresentam dois efeitos biológicos 

fundamentais: inibição da calcif icação, quando administrado s em altas 

doses, e inibição da reabsorção óssea. Atuam por meio de dois 

mecanismos de ação relacionados com atividade antiosteoclástica e 

antiangiogênica (34). 

Os compostos nitrogenados apresentam atividade 

antiangiogênica,  diminuição do fator de crescimento endotelial e com 

isso diminuem a vascularização óssea, podendo contribuir para o 

desenvolvimento da osteonecrose (35).     

A literatura relata que o risco da MRONJ pode ser p otencial izado 

com o uso concomitante de cort icosteróides e quimioterápicos (26). 

Em um estudo retrospectivo em 2005 Migl ioratti et al,  

descreveram uma revisão de dezoito casos de MRONJ de pacientes 

que faziam o uso de pamidronato, ácido zoledrônico ou alendronato. 

Apenas dois pacientes desenvolveram a doença espontaneamente, o 

restante estava associado à extração dentária, infecção ou trauma (21).  

O diagnóstico de MRONJ é primeiramente baseado na história e 

exame clínico do paciente. Pacientes apresentando exposição óssea 

necrót ica, variando de poucos milímetros a  áreas maiores, podem 

permanecer assintomáticos por semanas, meses ou anos, porém 60% 

dos casos referem dor. A lesão frequentemente se torna sintomática 

quando ocorre inf lamação ou infecção dos tecidos adjacentes (36).   

A osteonecrose apresenta maior incidência na mandíbula em 

comparação com a maxila em uma proporção de 2:1, e áreas com 
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mucosa menos espessa, como proeminências ósseas, tórus e linha 

milióidea. A quantidade de osso exposta pode ser pequena ou grande, 

começando com uma exposição pontual que pode permanecer assim ou 

progredir para uma exposição maior (23, 37-39). 

 

2.4 Tratamento MRONJ 

 

Não existe um protocolo definido para o tratamento da MRONJ, os 

trabalhos publicados são baseados na experiência dos prof issionais. 

Os autores consultados apresentam diversas formas para o tratamento 

da MRONJ, dentre elas podemos citar antibioticoterapia prolongada, 

uso de anti -sépticos orais como clorexidina 0,12%, debridamento 

superf icial, laserfototerapia, uso de ozônio (16, 17, 40-43). 

Alguns estudos ut i l izando laserfototerapia para o tratamento da 

MRONJ demonstraram bons resultados. Vescovi et al.,  em 2007, 

realizaram um estudo com o uso de laser de Nd: YAG para o t ratamento 

de MRONJ e concluíram que o uso do laser, associado ou não ao 

procedimento cirúrgico, apresentou melhores resultados clínicos (17). 

Adicionalmente, Martins ET al., em 2011(13), demonstraram que em 

86% dos casos de MRONJ tratados com a associação de 

laserfototerapia ao tratamento com medicamentos e cirurgia houve 

reparação das lesões, enquanto somente 40% repararam quando 

tratados somente com medicamentos e cirurgia (44). 

Scolleta e colaboradores em 2010 avaliaram a ef icácia clínica da 

laserfototerapia para o tratamento da MRONJ. Avaliaram 20 pacientes 

afetados por MRONJ, que receberam bioestimulação com um laser 

infravermelhos 904 nm. Observaram que a laserfototerapia foi benéfica 

para os pacientes, reduzindo dor, controlando edema, e diminuindo a 

quantidade de secreção purulenta presente nas lesões  (45). 
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A dor relatada por pacientes apresentando MRONJ pode ser 

controlada com o uso de laser de baixa potência . Romeo et al.  (42),  

avaliaram doze pacientes apresentando quadro de MRONJ os quais 

foram submetidos a tratamento com laser de baixa potência (laser 

diodo duplo emitindo simultaneamente dois comprimentos de onda λ= 

650nm e λ=904 -910nm), seis pacientes apresentaram melhora 

signif icat iva da dor e apenas um paciente relatou piora dos sintoma s. 

Essa piora foi atr ibuída à re-infecção da área necrótica.  

A fototerapia com laser em baixa intensidade (FTLBI) tem 

demonstrado capacidade de modular o metabolismo celular. Alguns 

estudos in vitro demonstraram que a FTLBI pode acelerar o 

crescimento de f ibroblastos, osteoblastos e células endoteliais (46-51). 

 

2.5 Estudos in vitro 

 

A viabil idade e proliferação de osteoblastos e f ibroblastos após 

contato com alendronato sódico foi observada por Brozoski em 2011 

(52). Nesse estudo o alendronato sódico foi citotóxico para os 

osteoblastos e f ibroblastos em cultura dependendo de sua 

concentração, sendo que os f ibroblastos foram menos sensíveis a 

concentrações maiores da droga que os osteoblastos. Em 

concentrações maiores que 10 -5M o alendronato sódico inibiu a 

capacidade prol iferativa de osteoblastos em cultura (52). 

A citotoxicidade do alendronato sódico foi demonstrada por 

Moreira e colaboradores em 2005 em um estudo “in vitro” com cultura 

de células endotel iais e detectaram que esta medicação apresentou 

alta toxicidade . No mesmo estudo realizaram avaliação “in vivo” em 

tecido subcutâneo de ratos após implantação de um tubo de polieti leno 

contendo alendronato em forma de pasta e observaram presença de 
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grande quantidade de tecido de granulação, com inf iltrado inf lamatório, 

áreas de necrose tecidual, atingindo inclusive tecido muscular (53).  

Trabalhando com f ibroblastos do ligamento periodon tal em 

cultura, Correia et al. (54), demonstraram que o alendronato  sódico é 

citotóxico para estas células a partir da concentração de 10 -6 M. 

Basso e colaboradores em 2013 avaliaram o efeito do ácido 

zoledrônico sobre células epiteliais humanas  e f ibroblastos gengivais.  

Observaram que o ácido zoledrônico na concentração de 5μM foi 

citotóxico para os t ipos celulares testados,  provocando redução 

signif icat iva no número de células viáveis e diminuindo a a tividade 

metabólica de ambas as l inhas celulares (55). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Avaliar comparativamente o efeito de diferentes parâmetros de  

laserfototerapia sobre a viabilidade e prol iferação de  células envolvidas 

na osteonecrose em cultura, submetidas a diferentes concentrações de 

alendronato sódico e ácido zoledrônico.  
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4 METODOLOGIA 

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa da FOUSP,  

(Parecer 280.024 - Anexo A) os experimentos foram realizados no 

laboratório de Pesquisas Básicas “Edmir Matson” do Departamento de 

Dentíst ica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.  

 

4.1 Linhagem Celular  

 

Foram uti l izadas duas linhagens celulares, a saber: l inhagem 

OSTEO 1 que são células osteoblastos-símile originadas de periósteo 

de osso parietal de ratos recém-nascidos (56) e a linhagem FMM1 de 

f ibroblastos de mucosa bucal humana (57), cedidas pelo laboratório de 

Pesquisas Básicas “Edmir Matson” do Departamento de Dentíst ica da 

FOUSP.  

 

4.2 Cultivo Celular 

 

Um tubo criogênico, armazenado em nitrogênio l íquido de cada 

uma das linhagens uti l izadas para o estudo, crioprotegidas em 

dimetilsulfóxido (DMSO –  Sigma Chemical,  St Louis, MO, EUA) foi 

descongelado em banho Maria a 37ºC (Fanem, SP, Brasil) por 1 

minuto. Para remover o DMSO, as células em suspensão foram 

transferidas para um tubo de centrifugação contendo 10 ml de 

Dulbecco`s Modif ied Eagle Médium (DMEM) (Sigma, St. Louis, MO, 

USA) suplementado com 10% de soro feta l bovino (Cult i lab, Campinas, 

SP, Brasil). Em seguida, centrifugadas a 300g durante 5 minutos, à 
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temperatura ambiente (Centrífuga Excelsa Baby I modelo 206 - Fanem, 

SP, Brasil). Após a aspiração do sobrenadante, o precipitado de 

células, resultante da centrifugação, foi ressuspendido em 1 ml de 

DMEM fresco. A suspensão das células foi transferida para um frasco 

de 25 cm2 contendo 5 ml de DMEM com 10% de soro fetal bovino e 1% 

de solução antibiótica-antimicótica (Sigma Chemical,  St Louis, MO, 

EUA) e foi mantido em estufa a 37ºC, em atmosfera úmida contendo 5% 

de CO2.  

Os procedimentos foram realizados em capela de f luxo laminar 

(VECO –  Campinas, SP, Brasil),  seguindo os protocolos para 

manutenção da esteri l idade dos materiais, suplementos e meios de 

cultura.  

A monitorização do crescimento celular foi realizada diariamente 

util izando-se microscópio invert ido de fase e o meio de cultura trocado 

a cada 2 dias, de acordo com o metabolismo celular.  

Após ocuparem 70% da área cult ivável do frasco, processo 

denominado subconfluência, as células foram subcultivadas. Para tal, o 

meio de cultura do frasco foi transferido para um tubo de centrifugação 

e a monocamada celular lavada uma vez com solução tampão  fosfato-

salina, sem cálcio e magnésio (PBSA - Sigma Chemical,  St Louis, MO, 

EUA), pH7,2. A seguir, as células foram separadas com 2ml de solução 

de tripsina a 0,25% (Sigma Chemical, St Louis, MO, EUA) em PBSA, 

durante 3 minutos, a temperatura de 37ºC.  

Para a inativação da tr ipsina foi uti l izado o meio de cultura 

reservado anteriormente no tubo de centrifugação contendo soro fetal 

bovino. As células em suspensão com a tripsina inativada foram 

transferidas para um tubo e centrifugadas a 300g durante 5 minuto s, à 

temperatura ambiente.  

O sobrenadante foi removido e o precipitado de células 

ressuspendido em 1 ml de meio de cultura fresco.  

a b 
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Para a perpetuação da linhagem celular, frações de suspensões 

de células foram subcult ivadas em novos frascos, procedimento que 

deu origem a novas passagens da cultura. Para todo o experimento 

foram util izadas células entre a quinta e a décima passage ns. 

4.3 Substâncias Testadas 

 

As substâncias util izadas para a realização dos experimentos 

foram: 

- Alendronato Sódico a 99% (Fórmula e Ação, São Paulo, SP, 

Brasil), apresentando peso molecular de 325,12 g/mol e fórmula 

química C4H12NNaO7P2.3H2O. 

- Ácido Zoledrônico (Zometa® - Novartis Pharma Stein AG, Stein, 

Suíça) apresentando peso molecular de 272.08g/mol e fórmula química 

C5H8N2Na2O7P2·4H2O. 

 

4.4 Grupos Experimentais  

 

Os grupos experimentais foram: 

Controle Positivo : Células (Osteo-1 ou FMM1) crescidas nas 

condições ideais.  

Controle Negativo : Células (Osteo-1 ou FMM1) crescidas em 

meio contendo diferentes concentrações de Alendronato Sódico (1µM, 

10µM ou 100µM) ou Ácido Zolendrônico (3µM, 5µM ou 10µM)  

Laser 5J/cm2: Células (Osteo-1 ou FMM1) crescidas em meio 

contendo diferentes concentrações de Alendronato Sódico (1µM, 10µM 
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ou 100µM) ou Ácido Zolendrônico (3µM, 5µM ou 10µM) e irradiadas 

com densidade de energia de 5J/cm 2  

Laser 10J/cm2: Células (Osteo-1 ou FMM1) crescidas em meio 

contendo diferentes concentrações de Alendronato Sódico (1µM, 10µM 

ou 100µM) ou Ácido Zolendrônico 3µM, 5µM ou 10µM) e irradiadas com 

densidade de energia de 10J/cm 2  

 

 

4.5 Experimento 

 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata.  

Para a determinação do número de células existentes no frasco 

original os precipitados foram ressuspendidos em 1 ml de PBSA, e 

0,1ml dessa suspensão celular foi dispensada em um tubo de ensaio, 

onde foram adicionados 0,8ml de PBSA e 0,1ml de Azul de  Trypan 

(Sigma Chemical, St Louis, MO, EUA) a 0,4%. Posteriormente essa 

mistura foi transferidas para uma câmara de Neubauer que, em seguida 

foi levada ao microscópio invertido de fase para a realização da 

contagem do número de células.  

A suspensão celular restante (0,9ml) foi novamente centrifugada, 

o sobrenadante aspirado e o precipitado de células resultante da 

centrifugação ressuspendido em 1 ml de meio de cultura fresco. 

Dependendo do número de células exis tentes no frasco original foi 

adicionado a essa suspensão uma determinada quantidade de DMEM, 

de modo a possibil itar a obtenção de 1000 células em cada 100µl, 

conforme metodologia descrita por Freshney em 2010 (58). Tal 

suspensão de células foi plaqueada em placas de 48 poços distr ibuindo 

500 células para cada poço em cada grupo experimental  (Figura 4.1). 
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Para garantir homogeneidade na distribuição das células entre os 

poços foi uti l izado um pipetador mult icanal.  

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Prol iferação Celular  

 

Para análise da proliferação celular foi observado o crescimento 

celular, em 3 períodos, tratadas com todas as concentrações do 

alendronato sódico(100μM, 10μM e 1μM)  e ácido zoledrônico (3μM, 5μM 

e 10μM)  estudados. 

C 

A 

D 

B 

E 

F 

Figura 4.1–  Representação esquemát ica da p laca de cul t ivo 
celu lar.  Cada cor  representa um grupo 
exper imental (azul –  contro le; vermelho –  
controle negat ivo; verde laser 5J; rosa laser  
10J)  
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Os dados do teste de redução do MTT (MTT 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide)  obtidos em 24, 

48 e 72 horas foram util izados para a construção de curvas de 

crescimento celular.  

Para a realização destas curvas foram plaqueadas 4 placas de 48 

poços (500 células por poço) uma para cada tempo experimental de 24, 

48 e 72 horas. Em cada placa foram semeadas 4 réplicas de cada 

grupo experimental (4 grupos), total izando 16 poços por placa.  

A primeira placa de 48 poços foi analisada pelo teste do MTT  24 

horas após as células em contato com meio condicionado por 24 horas 

terem recebido a laserfototerapia. As demais placas t iveram metade 

dos seus meios substituídos por meio fresco, com o objetivo de diluir 

de maneira gradativa os meios condicionados, mimetizando o que 

ocorre com a droga in vivo . Vinte e quatro horas após, as placas de 48 

horas foi submetida ao teste do MTT e as placas de 72 horas tiveram 

novamente metade dos seus meios substituídos por meio de cultura 

fresco para serem submetidas ao teste do MTT 24 horas depois .  

Os dados de densidade óptica (DO) foram util izados para a 

construção de curvas de crescimento para cada grupo experimental.  

 

4.5.2 Análise Atividade Fosfatase Alcalina  

 

A atividade de fosfatase alcalina foi realizada no período de 7 

(sete) dias com os osteoblastos após a últ ima irradiação, seguindo 

protocolo do Kit de Fosfatase Alcalina –  Ensaio de Ponto Final (Labtest 

Diagnóstico S.A., Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasi l). Este ensaio 

util iza o substrato de timolftaleína monofosfato, um substrato do éster 

do ácido fosfórico. A absorbância foi determinada em espectrofotômetro 

com f iltro de 590 nm. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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A atividade de fosfatase alcal ina foi calculada multipl icando-se a 

absorbância do teste pelo fator de calibração. Em seguida, os valores 

obtidos deverão ser normalizados pelo valor do padrão, dividindo -se o 

valor da ALP pelo valor obtido com o padrão [U/(Lxmg)].  

 

4.6 Laserfototerapia 

 

Todos os procedimentos com o equipamento laser foram 

realizados seguindo todas as normas de segurança NBR/ IEC 

601.2.22 (59).  

As células foram irradiadas após sofrerem o contato com as 

substâncias testadas de acordo com os tempos pré -estabelecidos 

para a análise da prol iferação celular.  

Foi uti l izado o Laser de Baixa Potência (Photon Lase, DMC 

Equipamentos LTDA, São Carlos, SP, Brasil), com os seguintes 

parâmetros:  

-comprimento de onda: 660nm (meio at ivo InGaAlP) =  laser 

vermelho 

-área do spot: 0,028cm2 

-potência: 30mw 

-densidade de energia: 5J/cm2 ou 10J/cm2 

-tempo de irradiação por ponto: 4 ,5s ou 9s, respectivamente 

-energia por ponto: 0,08J ou 0,14J 

-densidade de potência: 0,714W/cm2 
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Foi uti l izado um medidor de potência power meter (PowerMax, 

Coherent, EUA) para verif icação da saída de potência do equipamento, 

antes e após as irradiações.  

As irradiações das culturas celulares previamente tratadas 

pelas substâncias estudadas foram realizadas dentro da capela de 

f luxo laminar, posicionando-se a peça de mão do equipamento laser 

em contato com o fundo das placas de cultura celular. (Figura 4.2)  

 

 

Para os experimentos de prol iferação celular a irradiação foi 

realizada no modo pontual, em contato em um único ponto no centro 

de cada poço da placa de Petri de 48  poços. A peça de mão foi 

f ixada em suporte para que a distância fosse mantida de maneira 

constante. Foram realizadas 2 irradiações com intervalo de 6 

horas.(Figura 4.3) 

Figura 4.2 – I lustração da ir radiação de células em placas de cult ivo dentro do 
f luxo laminar  
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Figura 4.3 –  I lus tração da ir radiação das célu las  em placas de cul t ivo  

As placas que não sofreram irradiação (controles) receberam 

os mesmos tratamentos experimentais das placas irradiadas 

simulando cada passo da aplicação do laser em baixa intensidade 

anteriormente descrito, porém sem que o equipamento de laser fosse 

ligado. 

  

4.7 Análise Estatística 

 

Os resultados dos testes de citotoxicidade, e at ividade de 

fosfatase alcal ina foram analisados pelo método ANOVA –  1 critério,  

complementado pelo teste de Tukey. Foi uti l izado o programa 

estatíst ico BioEstat versão 5.0 ; adotado valor de p<0.05.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados do teste de redução do MTT serão apresentados 

em função dos tipos celulares e das substâncias testadas:  

1- Alendronato e Osteo-1 

2- Alendronato e FMM1 

3- Ácido Zoledrônico e Osteo-1 

4- Ácido Zoledrônico e FMM1.  

  

Em seguida serão apresentados os resultados do teste de 

fosfatase alcal ina. 

 

1-  Alendronato e Osteo-1 

Os resultados obtidos dos 4 grupos experimentais quando os 

osteoblastos em cultura (l inhagem OSTEO1) foram cultivadas em meio 

contendo alendronato sódico nas suas diferentes concentrações estão 

representados nos gráf icos de 5.1 a 5.3. Os osteoblastos tratados com 

alendronato sódico nas concentrações 100μM e 10μM (Gráficos 5.1 e 

5.2, respectivamente) apresentaram redução signif icat iva da viabilidade 

celular quando comparados ao grupo controle (p<0,01), 

independentemente de terem sido ou não irradiados.  
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Os osteoblastos tratados com alendronato sódico na 

concentração de 1μM mostraram viabil idade celular semelhantes (p> 0,05) 

independentemente dos grupos experimentais (Gráf ico 5.3)  

Gráfico 5.1 – Representação gráfica da viabilidade celular de osteoblastos linhagem 

OSTEO1 – submetidos ao alendronato sódico na concentração de 

100µM. Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos 

dentro do mesmo tempo experimental (p<0,01) 

Gráfico 5.2 – Representação gráfica da viabilidade celular de osteoblastos linhagem 

OSTEO1 – submetidos ao alendronato sódico na concentração de 

10µM. Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos 

dentro do mesmo tempo experimental (p<0,01) 



36 
 

  

 

 

 

2 - Alendronato e FMM1 

Os resultados obtidos dos 4 grupos experimentais quando  os 

f ibroblastos em cultura (l inhagem FMM1) foram cultivadas em meio 

contendo alendronato sódico nas suas diferentes concentrações estão 

representados nos gráf icos de 5.4 a 5.6. Os f ibroblastos tratados com 

alendronato sódico nas concentrações 100μM e 10μM (gráf icos 5.4 e 

5.5, respectivamente) apresentaram redução signif icat iva da viabilidade 

celular quando comparados ao grupo controle (p<0,01), 

independentemente de terem sido ou não irradiados.  

 

Gráfico 5.3 – Representação gráfica da viabilidade celular de osteoblastos 
linhagem Osteo1 – submetidos à concentração de 1µM de 
alendronato sódico. Não houve diferença significativa entre os 
grupos dentro do mesmo tempo experimental (p>0,05) 
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Na presença do alendronato sódico na concentração de 1 μM a 

viabil idade celular dos f ibroblastos foi semelhante entre todos os 

grupos experimentais, exceto pelo grupo tratado com laser 10J em 48 

horas. Neste período a viabil idade celular deste grupo foi 

Gráfico 5.5 – Representação gráfica da viabilidade celular de fibroblastos linhagem 

FMM1 – submetidos ao alendronato sódico na concentração de 10µM. 

Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 

do mesmo tempo experimental (p<0,01) 

Gráfico 5.4 – Representação gráfica da viabilidade celular de fibroblastos linhagem 
FMM1 – submetidos ao alendronato sódico na concentração de 
100µM. Letras diferentes indicam diferença significativa entre os 
grupos dentro do mesmo tempo experimental (p<0,01) 
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signif icat ivamente menor que as dos demais grupos experimentais 

(p<0,01) (Gráfico 5.6)  

  

 

 

3 –  Ácido Zoledrônico e OSTEO1 

Os resultados obtidos dos 4 grupos experimentais quando os 

osteoblastos em cultura (l inhagem OSTEO1) foram cultivadas em meio 

contendo ácido zoledrônico nas suas diferentes concentrações estão 

representados nos gráf icos de 5.7 a 5.9 . 

Os osteoblastos tratados com ácido zoledrônico na concentração 

de 3μM (gráf ico 5.7) apresentaram redução signif icat iva (p<0,01) da 

viabilidade celular quando comparado ao grupo controle independente 

de terem sido irradiados no tempo de 48h. Em 72 horas os grupos 

controle negativo e laser 5J apresentaram diferença signif icat iva  

(p<0,01) em relação aos grupos controle e laser 10J . 

 

Gráfico 5.6 – Representação gráfica da viabilidade celular de fibroblastos linhagem 
FMM1 – submetidos ao alendronato sódico na concentração de 1µM. 
Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 
do mesmo tempo experimental (p<0,01) 
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Os osteoblastos tratados com ácido zoledrônico na concentração 

de 5μM mostraram diferença signif icat iva na viabi l idade celular (p<0,01) nos 

grupos controles e demais grupos independentemente de terem sido 

irradiados ou não nos tempo de 48h e 72h. (Gráf ico 5.8)  

  

 

 

Gráfico 5.7 – Representação gráfica da viabilidade celular de osteoblastos linhagem 
OSTEO1 – submetidos ao ácido zoledrônico à concentração de 3µM. 
Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 
do mesmo tempo experimental (p<0,01) 

Gráfico 5.8 – Representação gráfica da viabilidade celular de osteoblastos linhagem 
OSTEO1 – submetidos ao ácido zoledrônico à concentração de 5µM. 
Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 
do mesmo tempo experimental (p<0,01) 
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Os osteoblastos tratados com ácido zoledrônico na concentração 

de 10μM mostraram diferença signif icat iva na viabil idade celular (p<0,05) 

nos grupos controles e controle negativo em 48h com relação aos grupos 

irradiados independente do parâmetro ut i l izado para a irradiação. No tempo 

de 72h houve diferença signif icat iva (p<0,01) entre o grupo controle e os 

demais grupos independentemente de terem sido irradiados ou  não. (Gráf ico 

5.9)  

  

 

 

4 –  Ácido Zoledrônico e FMM1 

Os resultados obtidos dos 4 grupos experimentais quando os 

f ibroblastos em cultura (l inhagem FMM1) foram cultivados em meio 

contendo ácido zoledrônico nas suas diferentes concentrações estão 

representados nos gráf icos de 5.10 a 5.12.  

Os f ibroblastos tratados com ácido zoledrônico na concentração 

de 3μM (gráf ico 5.10) apresentaram redução signif icat iva da viabilidade 

celular quando comparado ao grupo controle independente de terem 

sido irradiados ou não apenas no tempo de 72 horas (p<0,01).  

Gráfico 5.9 – Representação gráfica da viabilidade celular de osteoblastos linhagem 
OSTEO1 – submetidos ao ácido zoledrônico à concentração de 10µM. 
Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 
do mesmo tempo experimental. (p<0,05) 
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Os f ibroblastos tratados com ácido zoledrônico na concentração 

de 5μM (gráf ico 5.11) apresentaram redução signif icat iva (p<0,01) da 

viabilidade celular quando comparado ao grupo controle no tempo de 

72 horas. O grupo irradiado com laser 10J no tempo de 72  horas 

apresentou diferença signif icat iva (p<0,01) em relação a o grupo 

controle negativo (não irradiado).  

  

 

Gráfico 5.10 – Representação gráfica da viabilidade celular de fibroblastos linhagem 

FMM1 – submetidos ao ácido zoledrônico à concentração de 3µM. 

Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 

do mesmo tempo experimental (p<0,01) 

Gráfico 5.11 – Representação gráfica da viabilidade celular de fibroblastos linhagem 

FMM1 – submetidos ao ácido zoledrônico à concentração de 5µM. 

Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 

do mesmo tempo experimental (p<0,01) 
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Os f ibroblastos tratados com ácido zoledrônico na concentração 

de 10μM mostraram diferença signif icativa na viabil idade celular 

(p<0,05) nos grupos controles e demais grupos independentemente de 

terem sido irradiados ou não nos tempos de 48h e 72h. (Gráfico 5.12)  

  

 

 

 

Atividade da Fosfatase Alcalina  

Os dados da at ividade da fosfatase alcalina  em 7 dias, após a 

últ ima irradiação, foram transformados em porcentagem em relação a 

média do controle que foi considerado 100%.  

Observamos redução signif icat iva (p<0,01) na expressão da 

fosfatase alcalina para os grupos que receberam o ácido zoledrônico 

em todas as concentrações testadas (3, 5 e 10 µM) independente de 

terem sido irradiados ou não.  

 

Gráfico 5.12 – Representação gráfica da viabilidade celular de fibroblastos linhagem 
FMM1 – submetidos ao ácido zoledrônico à concentração de 10µM. 
Letras diferentes indicam diferença significativa entre os grupos dentro 
do mesmo tempo experimental (p<0,01) 
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Observamos redução signif icat iva (p<0,01) na expressão da 

fosfatase alcal ina para os grupos que receberam o alendronato sódico 

nas concentrações 100µM e 1µM independente de terem sido irradiados 

ou não. Na concentração de 10µM observamos diferença signif icativa 

(p<0,01) no grupo que recebeu laser 5J com relação aos demais grupos 

(controle, controle negativo e laser 10J).  

  

Gráfico 5.13 – Representação gráfica da ALP para o ácido zoledrônico em 7 dias nos 
diferentes períodos e grupos testados (p<0,01) 

Gráfico 5.14 – Representação gráfica da ALP para o alendronato sódico em 7 dias 
nos diferentes períodos e grupos testados (p<0,01) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Desde a primeira publicação em 2003 relatando a osteonecrose 

induzida por bisfosfonatos (29) o assunto continua em voga, tendo 

grande repercussão na comunidade científ ica; porém inúmeras 

perguntas continuam sem resposta.  

Até o presente momento o mecanismo exato de como essa classe 

de medicamento atua para o desenvolvimento da osteonecrose ainda 

não foi estabelecido.  Sabe-se que o tipo de medicação, o tempo de uso 

e a via de administração são fatores que inf luenciam na MRONJ  (32, 

60). Alguns autores citam que a citotoxicidade da droga seja um dos 

fatores para o desenvolvimento da osteonecrose (33). Outros apontam 

que a microbiota local seja fator determinante para o aparecimento da 

lesão (61-63). A associação entre a alteração do metabolismo ósseo, a 

citotoxicidade, a diminuição da angiogênese ,  a microbiota e o 

constante microtrauma que acomete a cavidade bucal são os fatores 

mais citados na f isiopatologia da MRONJ (1).  

A citotoxicidade dos bisfosfonatos vem sendo demonstrada por 

diferentes estudos in vitro, onde a concentração da medicação, o tipo 

celular, o tempo de contato com a droga inf luenciam no efeito toxico 

sobre as células (33, 64, 65). As concentrações do alendronato sódico 

e ácido zoledrônico util izadas foram baseadas em estudos prévios  (52, 

66). Util izamos concentrações altas das drogas (Alendronato sódico -

100μm, 10μm –  e Ácido zoledrônico, 5μm e 10μm) para submeter as 

células ao máximo desafio de toxicidade.  

Até o presente momento não existe consenso na li teratura com 

relação a protocolos de tratamento para MRONJ. Diversos t ipos de 

condutas são empregadas, desde apenas acompanhamento clínico, 

antibiot icoterapia, até grandes ressecções de maxila e mandíbula  (1, 5, 

7, 8, 67). O uso da ozonioterapia (10, 11) assim como laserfototerapia 
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(13-15, 18, 68) vem sendo apresentado como alternativas para o 

tratamento da MRONJ.  

O uso do laser tem apresentado sucesso no tratamento da 

MRONJ. Em procedimentos cirúrgicos, a uti l ização do laser de alta 

potência, onde a área necrót ica é removida com o auxilio do laser tem 

apresentado resultados promissores (15, 68-71). A laserfototerapia com 

laser de baixa potência tanto vermelho quanto infravermelho  também 

vem sendo aplicada com resultados posit ivos nos casos de MRONJ (13, 

14, 16-18, 71, 72).  

Sabe-se que a laserfototerapia apresenta inúmeros benefícios 

como modulação do processo inf lamatório, aceleração da reparação 

tecidual,  e que também favorece a angiogênese e promove analgesia 

(51, 73). Fatores esses importantes para que a laserfototerapia seja 

considerada promissora para o tratamento da MRONJ.  

Em estudo realizado por Góralczyk e colaboradores em 2014 foi 

observado que as células endoteliais t iveram sua proliferação 

aumentada quando irradiadas com laser (74). Clinicamente, os autores 

sugerem que a laserfototerapia, para o tratamento da MRONJ, 

apresenta resultados posit ivos por esse aumento  da angiogênese (13, 

14, 17). 

Estudos clínicos util izam parâmetros diversos vermelho e 

infravermelho com sucesso para o tratamento da MRONJ (14, 44, 45, 

68, 75). Sabe-se que os parâmetros util izados para a laserfototerapia 

inf luenciam nos resultados obtidos  (76). No presente estudo, os 

parâmetros uti l izados foram determinados por estudos prévios onde 

observaram que menor densidade de energia foi mais ef icaz para 

estimular células em cultura  (76-78).  

As células uti l izadas para realização desse trabalho foram 

f ibroblastos e osteoblastos, células presentes no processo de 

reparação tecidual afetadas pela MRONJ. Sendo esses os t ipos 
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celulares que mais irão part icipar no processo de reparação nas 

regiões acometidas pela MRONJ.  

Os resultados do presente estudo demonstraram que o ácido 

zoledrônico mesmo na maior concentração ut il izada (10µM) apresenta 

maior toxicidade em longo prazo. Assim como o alendronato sódico nas 

concentrações de 100 µM e 10µM também apresentaram maior 

toxicidade em longo prazo. Acreditamos que esse resultado possa estar 

relacionado ao fato de que a MRONJ demora a se manifestar 

clinicamente. Que para o paciente entrar em estágio de risco para 

desenvolvimento da lesão são necessárias pelo menos 6 doses da 

medicação por via endovenosa (ácido zoledrônico) e 156 doses do 

util izado por via oral (alendronato sódico)  na maioria dos casos. (9) 

Para o alendronato sódico observamos que  a concentração de 

1µM não foi citotóxica para as células util izadas, e com isso o laser não 

alterou a viabilidade celular, visto que as células não t iveram alteração 

metabólica nem por déficit nutricional nem pela citotoxicidade da droga 

a qual foram expostas. Almeida Lopes et al  em 2001 realizaram 

trabalho com laserfototerapia em células em cult ivo e observaram que o 

déficit nutricional foi fundamental para que as células respondessem a 

fototerapia (79). 

Os nossos resultados demonstraram que as concentrações 

util izadas não apresentaram toxicidade suficiente para causar estresse 

metabólico celular, o laser não tinha como atuar para melhorar os 

resultados.  

Na metodologia ut il izada tentamos mimetizar o que ocorre na 

clínica. Mantivemos as células nas condições ideais de cult ivo, 

mantendo o suprimento com soro fetal bovino. Basso et al (19) e 

Pansani et al  (20) que aplicaram a droga em meio sem soro, 

potencial izando as condições adversas do cultivo celular. Acreditamos 

que as condições ideais de cultivo favoreçam o metabolismo celular 

contribuindo para que as células não perdessem a viabil idade mesmo 
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quando expostas a droga na concentração de 5µM, mesma 

concentração uti l izada pelos autores citados . 

Observamos também que o laser vermelho nos parâmetros 

util izados não foi capaz de alterar o número de células viáveis ao f inal  

do experimento (72h), ocorrendo  inclusive uma diminuição da 

viabilidade celular ao ser comparada ao controle positivo.  

Com os resultados apresentados acreditamos que o ácido 

zoledrônico possa atuar na capacidade metabólica da célula.  

Acreditamos também que sua atuação com as concentrações que 

util izamos seja maior nos osteoclastos.   

A concentração de 5µM que o trabalho de Scheper et al  (66) 

refere ser a maior concentração do ácido zoledrônico encontrada na 

cavidade oral foi citotóxica para as células testadas no presente 

estudo; e promoveu alteração metabólica da fosfatase alcalina.  

Observamos que o controle negativo apresentou morte celular 

signif icat iva para os dois t ipos testados,  tanto para o alendronato 

sódico nas concentrações de 100µM e 10µM quanto para o ácido 

zoledrônico nas concentrações de 3µM, 5µM e 10µM. E apesar do laser 

em especial o parâmetro de 5J esboçar uma reação de crescimento 

celular em relação ao controle negativo não irradiado, o número de 

células viáveis não foi diferente estatisticamente desses . 

O ácido zoledrônico, independentemente da concentração 

aplicada, levou à diminuição signif icativa na atividade de fosfatase 

alcal ina e a LPT não foi capaz de compensar essa inibição. O 

alendronato sódico também provocou diminuição da atividade de ALP, 

exceto quando aplicado na concentração de 10μm em culturas 

irradiadas ou não com 5J/cm 2. LPT usando 10J/cm2 inibiu a atividade 

desta enzima, para ambos os BPs analisados. Nos parâmetros aqui 

aplicado a LPT não tem efeito sobre a at ividade da fosfatase alcalina 

das células tratadas com o alendronato de sódio ou ácido zoledrônico.  
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Os estudos in vitro (53, 80-82) tem apresentado contribuição 

importante para a elucidação da etiopatogenia da MRONJ, visto que 

esse tipo de estudo consegue isolar fatores e com isso corroborar para 

o entendimento dos fenômenos observados cl inicamente nos pacientes 

acometidos com MRONJ.  

O nosso estudo foi delineado visando compreender de que 

maneira os benefícios observados cl inicamente com o uso da 

fototerapia com laser de baixa intensidade acontece com dois 

diferentes t ipos celulares envolvidos com a MRONJ. Clinicamente 

estudos relatam, e observamos que a laserfototerapia contribui de 

maneira signif icativa para a melhora clínica do quadro  de MRONJ, 

principalmente contribuindo para o recobrimento do osso necrót ico 

exposto (13, 14, 16).  Observamos que nos parâmetros e 

concentrações que uti l izamos o laser não foi capaz de reverter a 

citotoxicidade dos bisfosfonatos testados. Acreditamos que parâmetros 

diferentes e outros fatores como a estimulação da angiogênese 

provocados pelo laser sejam responsáveis pela melhora clínica da 

lesão. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Frente aos resultados obtidos podemos concluir:  

 A laserfototerapia  de baixa potência nos parâmetros 

util izados nesse estudo não foi capaz de reverter a toxicidade 

dos bisfosfonatos testados, independentemente das 

concentrações destas substâncias.  

 Nos parâmetros aqui aplicados a LPT não teve efeito sobre 

a atividade da fosfatase alcalina das células tratadas com o 

alendronato de sódio ou ácido zoledrônico  
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