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Resumo

RESUMO
O desenvolvimento atual de materiais ósseo-substitutos com potencialidade
de promover o fechamento completo de um defeito ósseo crítico tem levantado
questões quanto à sua atuação biológica. Uma opção de material ósseo utilizado
são os enxertos ósseos de origem animal, pois possuem propriedades físicoquímicas similares ao osso humano. O osso bovino misto que preserva a estrutura
colagênica e o mineral ósseo tem sido proposto e utilizado como material ósseosubstituto. O objetivo desse estudo foi avaliar a biocompatibilidade e o potencial
osteogênico de um enxerto bovino ósseo subistituto, OrthoGen® (Baumer S.A.), na
forma de partículas (OGp) e blocos (OGb). Para a avaliação da biocompatibilidade,
100 mg de OrthoGen® nas formas de partícula e bloco, foram implantados no
subcutâneo de ratos (n=25) e o tecido reacional foi avaliado aos 7, 14, 21, 30 e 60
dias (n=5 animais/período) após a implantação. Para a análise do potencial
osteogênico foram implantados 100 mg de Orthogen® nas formas de partícula e
bloco em defeito critico na calvária de ratos (n=30), e a formação óssea foi
mensurada aos 1, 3 e 6 meses (n=10/período) após a implantação. A análise
radiográfica e histomorfométrica revelaram que no tecido subcutâneo o OGb foi
melhor aceito pelo organismo quando comparado ao OGp com uma frequência
menor de células gigante multinucleadas entre os períodos avaliados (OGb 0,23%
vs OGp 2,19%) e consequentemente uma média de reabsorção também menor
(OGb 13% vs OGp 38%). Em ambos os implantes não foi encontrado focos de
infiltrado inflamatório composto por leucócitos polimorfonucleares, linfócitos e
plasmócitos. Na calvária o OGb mostrou níveis de reabsorção inferiores e uma maior
taxa de formação óssea quando comparado ao OGp após 6 meses (OGb 70 mm³ vs
OGp 17 mm³). Baseado no modelo experimental utilizado neste estudo, concluímos
que ambas as formas do Orthogen® são biocompatíveis em tecido subcutâneo, no
entanto, sua forma em bloco promove uma maior formação óssea, possuindo uma
capacidade osteogênica superior à forma em partícula, no modelo experimental
avaliado.
Palavras-chave: Materiais biocompatíveis. Regeneração óssea. Teste de materiais.
Ratos

Abstract

ABSTRACT
Histomorphometric evaluation of biocompatibility of integral bovine graft
(Orthogen ®) implanted in subcutaneous tissue and osteogenic potential in
cranial bone defect
The current development of bone graft materials with the potential to promote
the complete closure of a critical size bone defect has raised questions as to its
biological activity. An option of bone material used, are animal bone grafts since the
human bone have similar physicochemical properties. Among the materials is the
integral bone substitute of bovine origin, which preserves the organic and inorganic
compound of the bone tissue, has been proposed and used as bone graft. The aim of
this study was to evaluate the biocompatibility and osteogenic potential of a new
integral bone substitute OrthogenTM (Baumer S.A.) in the form of particles (OGp) and
block (OGb). For biocompatibility evaluation, 100mg OrthogenTM was implanted into
dorsal subcutaneous pocket of rat (n= 25) and the reactional tissue was analyzed at
7, 14, 21, 30 and 60 days (n=5animals/period) after implantation. For osteogenic
potential evaluation, 100mg OrthogenTM was implanted into critical-size defect in
parietal bones of rat (n=30) and the bone formation, biomaterial reabsorption,
connective tissue formation and osteoclast activity was evaluated at 1, 3 and 6
months (n=10/period) after implantation. Radiographic and histomorphometrical
analysis showed that, in the subcutaneous tissue the OGb was more accepted by the
host compared to OGp, with lower density of the multinucleated giant cells (OGb
0.23% vs. OGp 2.19%) and consequently a lower rate of matrix resorption (OGb
13%, vs. OGp 38%). In both implants was not found focus of inflammatory infiltrated
composed by polymorphonuclear leucocytes, lymphocytes and plasmocytes. In rat
calvaria the OGb showed lower rate of reabsorption and more volume of bone
formation compared to OGp after 6 months (OGb 70 mm3 vs OGp 17 mm3). Based
on experimental models used in this study we concluded that both forms of the
OrthogenTM was biocompatible in subcutaneous tissue, however, its form of porous
block promoted greater bone formation and has a higher osteogenic capacity than
the particle shape, in the evaluated experimental model.
Key words: Biocompatible materials. Bone regeneration. Materials testing. Rats
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1 INTRODUÇÃO

O enxerto ósseo representa um amplo campo para estudos e um grande
avanço da cirurgia, uma vez que o tecido ósseo não é capaz de reparar defeitos
ósseos extensos, provocados por traumas, tumores, infecções entre outras
complicações, fazendo do osso o segundo material mais comumente implantado no
corpo humano, com uma estimativa de 600.000 enxertos realizados anualmente só
nos Estados Unidos(Marino e Ziran, 2010; Zorzi e Miranda, 2012)
O melhor enxerto ósseo considerado “Gold Standard” é o enxerto autógeno
em razão de não ser imunogênico, ter propriedades de osteocondução,
osteoindução e a presença de fatores de crescimento importantes para o reparo
ósseo (Gosain, 1997; Coquelin et al., 2012; Kinoshita e Maeda, 2013). A utilização
de enxerto autógeno não oferece risco de transmissão de doenças e não apresenta
problemas imunológicos graves (Marx, Ehler e Peleg, 1996; Misch, 2000). No
entanto, esta técnica apresenta diversos inconvenientes, como necessidade de
internação hospitalar, maior período de convalescença, chances de complicações
durante a cirurgia, tamanho da área doadora insuficiente, susceptibilidade a
infecções na área doadora, anatomia e estrutura do enxerto inadequada e, às vezes,
intensa reabsorção e incorporação do material enxertado durante o processo
reparacional (Damien e Parsons, 1991; Bauer e Muschler, 2000; Taga et al., 2000;
Mcallister e Haghighat, 2007).
Devido a esses inconvenientes, nas últimas décadas pesquisadores de vários
laboratórios tem buscado o desenvolvimento de materiais ósseo-substitutos
alternativos ao enxerto autógeno, que tenham potencialidade de promover o
fechamento completo de um defeito ósseo crítico, com novo tecido ósseo exibindo
características morfofuncionais mais próximas possíveis do tecido normal (Misch e
Dietsh, 1993; Seebach et al., 2010), estes materiais podem ser de origem humana,
animal ou sintéticos (The National Institutes of Health (NIH) Consensus Development
Program: Dental Implants, 1988; Mokbel et al., 2008).
As aplicações de aloenxertos de origem humana, de xenoenxertos e materiais
sintéticos, são ótimas alternativas ao uso do enxerto autógeno (Yamada et al.,
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1997), pois possuem maior disponibilidade e eliminam uma segunda área cirúrgica,
quando comparado ao osso autógeno, reduzindo os custos do tratamento e a
morbidade dos pacientes (Yildirim et al., 2000).
Entre os substitutos ósseos xenógenos, os mais utilizados atualmente são os
de origem bovina, pois em humanos estes materiais possuem uma grande
propriedade de osteocondução (Oliveira et al., 1999), apresentam uma resistência
biomecânica muito similar à do osso humano e com tratamentos adequados durante
sua obtenção evitam respostas imunológicas ou inflamatórias adversas (Sicca et al.,
2000; Wataha, 2001; Wenz, Oesch e Horst, 2001; Meyer, Floerkemeier e Windhgen,
2008).

Estudos in vivo têm demonstrado a viabilidade do osso xenogênico em

defeitos ósseos, sejam eles desproteinizado ou matriz óssea orgânica (Pinheiro et
al., 2008; Betti et al., 2011; Bernabe et al., 2012), desmineralizados ou matriz óssea
inorgânica (Banjar e Mealey, 2013; Bigham-Sadegh et al., 2013; Liang et al., 2014)
e desvitalizados ou mistos (Silva et al., 2008).
Porém,

sabe

se

atualmente

que

até

mesmo

materiais

altamente

biocompatíveis provocam certo grau de resposta do hospedeiro (Anderson, 1988;
Remes e Williams, 1992).
Imediatamente após a implantação do biomaterial o corpo inicia uma série de
eventos biológicos em resposta ao biomaterial implantado como, formação do
coagulo, reação inflamatória, formação do tecido de granulação, reação de corpo
estranho e por fim formação de uma capsula de tecido fibroso (Anderson, 1984).
Esses eventos envolvem atração e ativação de componentes celulares como
mastócitos, neutrófilos, monócitos/macrófagos, células gigantes multinucleadas,
linfócitos e células residentes como fibroblastos que interagem ou comunicam – se
por meio das quimiocinas, fatores de crescimento e citocinas (Gretzer et al., 2006).
Dentre os tipos celulares, os macrófagos se destacam pelo seu envolvimento direto
na interação do hospedeiro com o biomaterial (Anderson, Rodriguez e Chang, 2008).
Características químicas e físicas do biomaterial podem interferir na adsorção de
proteínas e induzir à adesão e fusão de macrófagos podendo dar origem as células
gigantes multinucleadas, cujas citocina produzidas por estas células podem
direcionar ao processo de reparo/fibrose ou, ainda, desencadear a um processo
inflamatório/imune crônico pela produção contínua e excessiva de citocinas pró-
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inflamatórias (Brodbeck et al., 2003; Jones et al., 2007; Saino et al., 2011). Assim,
produção e liberação de citocinas pró inflamatórias produzida localmente pelos
macrófagos podem influenciar na biocompatibilidade do biomaterial (Benahmed et
al., 1997).
Entre os xenoenxertos bovinos, temos os desproteinizados ou mistos e que
são quimicamente tratados, para manter apenas os componentes orgânicos
(colágeno) e inorgânicos, dando resiliência e resistência mecânica, similares ao do
tecido ósseo humano (Orthogen, 2011). O osso desproteinizado seja de origem
bovina como o Unilab SurgiboneTM, ou humana com o TutoplastTM, já vem sendo
utilizado como biomaterial ósseo substituto a cerca de 30 anos. Durante esse
período duas empresas, uma canadense (Unilab SurgiboneTM) e a outra européia
(TutoplastTM) anunciaram mais de 1,5 milhão de enxertos sem documentação de
transmissão de doenças relacionadas ao biomaterial (Yoshikawa, 2000; Kneser et
al., 2006). Entretanto, Actis, Obwegeser e Ruperez, (2004), observaram que as
propriedades mecânicas podem reduzir se os biomateriais forem expostos a longos
períodos de autoclavagem com alta pressão. Além disso, os diferentes protocolos de
tratamento químico do osso bovino podem alterar sua resposta biológica no leito
receptor aumentando a taxa de reabsorção do biomaterial, levando a perda da
integridade funcional e resistência mecânica na fase crítica do reparo ósseo
(Quereshy et al., 2000).
Nessa categoria, recentemente no Brasil encontra-se o Orthogen®, um
enxerto ósseo desproteinizado, de origem bovina, que mantém as características
físico-químicas do osso in natura. É produzido pela Genius®, divisão de biomateriais
da Baumer®, empresa com mais de 50 anos de atuação no mercado médicocirúrgico (Orthogen, 2011).
O Orthogen® foi submetido a ensaios in vivo e in vitro para avaliar sua
citotoxicidade e biocompatibilidade (Oliveira, 2002; Galia et al., 2008; Orsi et al.,
2008). Os resultados revelaram que o biomaterial possui ausência de citotoxicidade
em 100% das amostras e a avaliação não apresentou alterações macroscópicas
nem mortes nos animais estudados, sendo considerado pelos autores como um
material ósseo biocompatível (Galia et al., 2008).
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Apesar destes estudos sobre as propriedades do biomaterial os testes in vivo
da biocompatibilidade se baseiam apenas em resultados radiográficos e
macroscópicos, não satisfazendo o conjunto de normas embasadas cientificamente
e subdividas em 20 tópicos (ISO 10.993), para avaliação de dispositivos e materiais
de uso médico (Tomida et al., 2011). Pois além das características químicas e físicas
adequadas, o biomaterial não deve apresentar efeitos tóxicos e nem desencadear
eventos imunológicos ao organismo receptor, ou seja, deve ser biocompatível
(Meyer, Floerkemeier e Windhgen, 2008), os quais só podem ser avaliados
microscopicamente.
Recentes estudos têm revelado que biomateriais derivados de osso bovino
são biocompatíveis (Oliveira et al., 1999; Takamori et al., 2008; Carvalho et al.,
2013; Jardelino et al., 2014). Utilizando como modelo experimental o tecido
subcutâneo de rato, Cestari et al., (2010) observaram histomorfometricamente que o
osso bovino cortical desvitalizado no formato de um pino após 7, 14, 28 e 60 dias
implantação é biocompatível tendo boa aceitação do enxerto pelo organismo com
mínima reação inflamatória, que reduziu após 14 dias, sem causar danos aos
tecidos subjacentes. Utilizando o mesmo modelo experimental Oliveira et al., (1999)
avaliou a biocompatibilidade do osso bovino desproteinizado (Gen-OX®) e
verificaram que a implantação do biomaterial, induziu a formação de um granuloma
tipo corpo estranho com recrutamento de macrófagos e CGM, semelhante ao
observado nos implantes subcutâneos dos enxertos autógenos e alogênos, inferindo
que o biomaterial de origem bovina são biocompatíveis e podem ser usado como
material de preenchimento ósseo-substitutos.
Porém, no caso dos biomateriais ósseo-substitutos a biocompatibilidade não é
o único fator a ser avaliado. Um biomaterial ósseo-substituto deve apresentar uma
boa biocompatibilidade, ser osteocondutivo e gradualmente reabsorvido à medida
que novo osso viável vai sendo formado e remobdelado. Bernabe et al., (2012) por
meio de análise histológica avaliou a influência do enxerto bovino GenOx®,
associado ou não à membrana GenDerm®, na reparação de defeitos ósseos críticos
na tíbia de ratos. Observaram que todos os grupos experimentais foram capazes de
reparar o defeito com mais eficácia do que o grupo controle sem material, nos
períodos de 30 e 90 dias, e também que o GenOx® associado ao GenDerm®
promove resultados melhores para o tratamento de defeitos ósseos críticos. De
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acordo com os autores os resultados revelaram que o uso de materiais classificados
como ósseos substitutos são uma boa opção na prática clínica, pois permitem a
reparação óssea de defeitos críticos extensos devido ao potencial osteocondutor e
as características físicas e químicas do material ósseo bovino.
O potencial osteogênico/osteocondutor tem sido amplamente estudado
utilizando o modelo de defeito crítico na calvária de ratos (Norton et al., 2003;
Mokbel et al., 2008; Develioglu, Unver Saraydin e Kartal, 2009; Develioglu et al.,
2010), pois é possível simular grandes perdas ósseas craniofaciais. A calvária é
composta por tecido ósseo de origem intramembranosa e seu suprimento sanguíneo
é relativamente limitado. Essas propriedades biológicas lhe conferem pouca
capacidade para se regenerar espontaneamente (Schmitz e Hollinger, 1986),
requerendo a utilização de um enxerto ósseo ou de biomateriais ósseos substitutos
capazes de induzir ou promover maior formação de tecido ósseo. Outro fator positivo
para a utilização da calvária, é que ela apresenta uma área anatomicamente livre de
estresse mecânico, com estabilidade relativa das estruturas que circundam os
defeitos críticos (Mankani et al., 2006).

2 Proposição
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2 PROPOSIÇÃO

A proposição desse trabalho foi fazer uma comparação entre os biomateriais
Orthogen® na forma de bloco poroso e em partículas, atendendo os seguintes
objetivos:
A) verificar a biocompatibilidade, pela determinação histomorfométrica dos
eventos teciduais envolvidos no processo de cicatrização, após 7, 14, 21,
30 e 60 dias de implantação dos biomateriais em tecido subcutâneo de
rato.
B) avaliar a reabsorção/degradação dos biomateriais e a neoformação óssea
pela análise radiográfica e histomorfométrica dos defeitos cranianos
tratados com os biomateriais após 1,3 e 6 meses de implantação.

3 Material e Métodos
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Biomaterial
Foram utilizados os biomateriais (Fig. 1) de nome comercial enxerto bovino
misto OrhtoGen®, produzidos pela empresa BAUMER / Mogi Mirim - SP na forma de
micropartículas (0,5 – 0,75 mm de diâmetro), constituídos por: partícula (Lote:
4051666) e bloco (Lote: 025678)

®

Figura 1. Osso bovino misto OrthoGen na forma de partículas e bloco.

3.2 Testes in vivo
O material utilizado na atual pesquisa foi oriundo das peças (crânios e tecido
subcutâneo de rato) incluídas em Histosec® (Merck) do projeto de pesquisa
aprovado pelo Comitê de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais (CEEPA) da
Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo (Protocolo No
020/2008, aprovado em 13/11/2008). O número de protocolo do CEEPA para
utilização das peças é Protocolo No 025/2013 sendo aprovado em 20/08/2013.
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A execução do projeto realizou-se nos laboratórios de Cirurgia Experimental e
de Histotécnica da disciplina de Histologia, no Departamento de Ciências Biológicas
da Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/USP.

3.3 Biocompatibilidade do Orthogen® em tecido subcutâneo de ratos
3.3.1 Animais
Foram

utilizados

25

ratos

machos Wistar

(Rattus

novergicus),

com

aproximadamente 300 g provenientes do Biotério: ANILAB (rua Servidão quatro, 292
– Bairro São Domingos, Paulínia – SP), divididos em 5 períodos experimentais (n=5)
de 7,14,21,30 e 60 dias e implantados OrthoGen® bloco (OGb) e OrthoGen®
partículas (OGp).

Figura 2. Distribuição dos animais que receberam implantação dos biomateriais em tecido
subcutâneo
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3.3.2 Procedimentos cirúrgicos
A anestesia geral dos animais foi obtida com aplicação intramuscular de
Cloridrato de Ketamina (Dopalen da Agribrands Ltda.) associado ao Cloridrato de
Xilazina (Anasedan da Agribrands Ltda.), relaxante muscular e sedativo de uso
animal (Fig. 3A). Após a anestesia, realizou-se a tricotomia do dorso do animal e a
assepsia vigorosa com iodo alcoólico (Fig. 3B). Com bisturi nº 15, foram realizadas
três incisões contra laterais de 1 cm no tegumento que reveste o dorso do animal
(Fig. 3C). Em seguida, realizamos a divulsão do tecido conjuntivo (Fig. 3D) que
separa o epitélio do músculo formando três lojas. Na primeira loja foi implantado
aproximadamente 100 mg OrthoGen® em forma de partículas (Fig. 3D e F) e na
segunda loja o OrthoGen® em bloco (Fig. 3D e G) e a terceira loja serviu como
controle do reparo da ferida. Em seguida realizamos a sutura do tegumento com
linha de seda preta no 4-0 (Ethicon - Johnson & Johnson). (Fig. 3H)

Material e Métodos

33

Figura 3. Procedimentos cirúrgicos: a) medicamentos utilizados como anestésicos; b) isolamento da
®
área cirúrgica; c) incisão do tegumento; d) divulsão do tecido conjuntivo; e) 100 mg do OrthoGen na
®
forma de partículas e bloco; f) implantação do OrthoGen na forma de partículas; g) implantação do
®
OrthoGen na forma de bloco; e h) sutura realizada no tegumento.
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3.3.3 Coleta das amostras e obtenção das imagens radiográficas
Os animais foram mortos ao término dos períodos experimentais por dose
excessiva de anestésico. Os enxertos juntamente com os tecidos adjacentes que o
revestem foram coletados e em seguida submetidos ao processo de fixação em
formol a 10% em tampão fosfato durante uma semana e radiografadas no
Departamento de Estomatologia, disciplina de Radiologia, da Faculdade de
Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, utilizando filme oclusal para
radiografia dental Kodak Insight I O-41 (Eastman Kodak Company – EUA), sendo a
distância foco-filme de 40 cm e o tempo de exposição 0,4s. A revelação foi realizada
em conjunto e com critérios rigorosos de tempo e temperatura.
3.3.4 Processamento histotécnico
Procedida a análise radiográfica subjetiva, as peças foram desmineralizadas
em solução de EDTA (solução contendo 4,13% de Tritriplex III Merck e 0,44% de
hidróxido de sódio) a temperatura de 2 a 8°C, por um período aproximado de
quarenta dias. Após a desmineralização as peças passaram pelos seguintes
procedimentos histológicos: desidratação em concentrações crescente de etanol,
diafanização em xilol, infiltração e inclusão em Histosec® (parafina + resina sintética
- Laboratório Merck®). Cortes semi-seriados de 5µm de espessura, foram obtidos em
um micrótomo Jung-Leica® RM2045 e corados pela técnica da Hematoxilina-Eosina
(HE).
3.3.5 Avaliação dos cortes histológicos corados por HE
Pela análise morfológica avaliamos temporalmente o tipo de tecido e de
células do tecido reacional associado ao biomaterial implantado, e o tempo de
permanência e o processo de absorção do biomaterial.
Os cortes teciduais corados em HE mais representativos foram fotografados
com uma câmera CCD-IRIS RGB – Sony® acoplada a um microscópio Axioskop 2
com objetivas variadas (10x, 20x e objetiva de imersão de 40x) de forma a
evidenciar os resultados obtidos assim como detalhes microscópicos do processo de
reparo estudado.
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3.3.6 Determinação da densidade de volume (%) das estruturas
presentes na área enxertada
a) Casualização dos campos microscópicos
Todos os métodos estereológicos são baseados em princípios geométricos –
estatísticos derivados da probabilidade em que imagens dos perfis da estrutura na
secção histológica coincidam com um sistema-teste apropriado. Deste modo, o
ponto central nestes métodos está na casualização das amostras, ou seja, a escolha
das amostras do tecido a serem confrontadas com o sistema-teste, deve ser
realizada por um método que elimine a ocorrência de vício na amostragem. Isto é
conseguida pela aplicação de procedimento de casualização em todos os estágios
do experimento, desde a escolha dos animais, a seleção dos blocos histológicos em
cada lâmina e, principalmente, a seleção dos campos microscópicos a serem
utilizados nas quantificações.
De cada peça histológica foram obtidas 15 lâminas contendo 4 cortes semiseriados cada uma. Através de sorteio foram escolhidas 5 lâminas para serem
utilizadas e de cada lâmina selecionado um (1) corte histológico. Para a escolha dos
15 campos microscópicos por corte, utilizamos um esquema de casualização
sistemática segundo as indicações de (Weibel, 1969). Salienta-se que nesse
esquema os campos microscópicos são escolhidos em intervalos regulares, de
maneira que todas as regiões do corte histológico sejam representadas.
b) Avaliação morfométrica da densidade de volume (Vvi)
As densidades de volume (Vvi) do tecido conjuntivo, biomaterial, áreas de
reabsorção e células gigantes no tecido foram avaliados com uma objetiva de 40X e
um gratículo de integração II Zeiss colocado em uma ocular Kpl 8X, composta de 10
linhas paralelas e 100 pontos numa área quadrangular. A imagem do gratículo foi
superposta sucessivamente a 15 campos histológicos escolhidos por amostragem
sistemática (Weibel, 1969), e os seguintes dados foram anotados: a) número de
pontos (Pi) que cairam sobre as estruturas (i) e sobre o total de pontos que caíram
no enxerto (P). A densidade de volume de cada tipo de estrutura foi calculada pela
relaçãoVvi = Pi / P = Vvi.
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3.3.7 Tratamento estatístico dos dados
Todos os resultados morfométricos de densidade de volume das análises
histológicas, foram submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e
subsequentemente submetidas ao teste “t” Student para comparação entre grupos
por período e pela análise de variância (ANOVA) para a comparação entre os
períodos por grupo, sendo as médias contrastadas pelo teste de Tukey, usando
software Statistica 7 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, EUA) para Windows, com um
nível de significância de 5%.
3.4 Avaliação da capacidade osteogênica do Orthogen® em defeito ósseo
craniano
3.4.1 Animais
Foram utilizados 30 ratos machos Wistar (Rattus novergicus), com
aproximadamente 300 g provenientes do Biotério: ANILAB (Rua Servidão quatro,
292 – Bairro São Domingos, Paulínia – SP), divididos em 2 grupos experimentais
preenchidos com OrthoGen® bloco (OGb) e OrthoGen® Partículas (OGp) (Figura 4).

Figura 4. Distribuição dos animais que receberam implantação dos biomateriais em defeitos críticos
na calvária.
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3.4.2 Procedimentos cirúrgicos
A anestesia geral dos animais foi obtida com aplicação intramuscular de
Cloridrato de Ketamina (Dopalen® da Agribrands Ltda) associado ao Cloridrato de
Xilazina (Anasedan® da Agribrands Ltda), relaxante muscular e sedativo de uso
animal (Fig. 5A).
Após anestesia, foi realizada a tricotomia da região fronto-parietal da cabeça
do animal com auxílio de lâmina de barbear e a assepsia vigorosa com iodo
alcoólico. Após o isolamento da área cirúrgica (Fig. 5B), com auxílio de um bisturi
número dez, foi realizada uma incisão em formato de meia-lua no tegumento de
revestimento do crânio. Em seguida, com a espátula “Molt”, levantou-se os retalhos
lateralmente, expondo amplamente a cortical óssea da região (Fig. 5C).
Posteriormente, com a trefina cirúrgica de 8 mm de diâmetro e com uma irrigação
abundante e contínua com solução fisiológica, foi realizada uma perfuração nos
ossos parietais transpassando toda espessura da díploe, expondo a dura-máter no
fundo das lesões (Fig. 5D-E).
Imediatamente após a abertura, os defeitos ósseos foram preenchidos com
aproximadamente 100 mg de OrthoGen® na forma de partículas (Fig. 5F) e Bloco
(Fig. 5G) homogeinizados com sangue, conforme o grupo de tratamento. Os retalhos
de tegumento foram em seguida recolocados em suas posições e suturados com
linha de seda preta para odontologia número quatro (Ethicon-Johnson & Johnson®)
(Fig. 5H).
Os animais foram mantidos em gaiolas individuais até o momento da
eutanásia.

Material e Métodos

39

Figura 5. Procedimentos cirúrgicos: a) medicamentos utilizados como anestésicos; b) isolamento da
área cirúrgica; c) exposição da cortical óssea; d) perfuração transóssea com utilização da trefina; e)
®
defeito realizado expondo a dura-mater; f) implantação do OrthoGen na forma de partículas; g)
®
implantação do OrthoGen na forma de bloco; e h) sutura realizada no tegumento.

Material e Métodos

41

3.4.3 Coleta das amostras e processamento histotécnico
Todos os animais foram mortos com dose excessiva de anestésico, conforme
o período de tratamento de 1,3 e 6 meses.
As calotas cranianas com as peles sobrepostas foram retiradas com auxílio
de uma serra elétrica e fixadas por uma semana em formol tamponado a 10%,
quando então, foram radiografadas.
Procedida

a

análise

radiográfica,

as

peças

histológicas

foram

desmineralizadas em solução de EDTA (solução contendo 4,13% de Tritriplex III
Merck® e 0,44 % de hidróxido de sódio) à temperatura de 2 a 8°C, por um período
aproximado de quarenta dias.
As peças desmineralizadas foram submetidas a procedimentos histotécnicos
padronizados, com desidratação em álcool etílico, diafanização em xilol e inclusão
em Histosec® - Merck (parafina + resina sintética). Finalmente, cortes semi-seriados
de 5µm de espessura, no sentido latero-lateral, foram obtidos em um micrótomo
Jung-Leica® RM2045 e corados pela técnica da Hematoxilina-Eosina (HE).
3.4.4 Avaliação dos cortes histológicos corados pela HE
a)

Determinação da espessura vertical (T) e do volume total da região

enxertada (Vtre)
Tanto a espessura quanto o volume total da área enxertada somente foram
possíveis de calcular devido à restrição da área enxertada que, foi delimitada pelas
suas bordas ósseas dando-lhe um formato cilíndrico. Estes dados são muito
importantes, pois, permitem verificar se durante o período analisado ocorre redução
do volume enxertado e se existe, em qual tipo é mais proeminente.
A espessura vertical (T) dos defeitos ósseos preenchidos com OrthoGen®
foram determinadas no sistema de análise KS300 (Kontron Elektronik GmbH,
Eching, Munique, Alemanha), usando uma objetiva de 4X. Para tanto, imagens de 2
cortes frontais semi-seriados mais centrais da região do enxerto foram obtidos de
cada animal. A espessura de cada corte foi medida a 0,5 mm de intervalo e a média
da espessura vertical (T) foi calculada para cada defeito.

42

Material e Métodos

A partir da medida do diâmetro (d) inicial do defeito obtido com um micrometro
digital durante os procedimentos cirúrgicos e da espessura vertical (T) da região
enxertada, o volume total da região enxertada (Vtre) foi calculado usando a fórmula
para o volume do cilindro: Vtre = Aenxerto x Tenxerto; onde: Aenxerto = π . (d/2)2.
b)

Determinação da densidade de volume (Vvi) de cada estrutura na

região do enxerto
A densidade de volume (Vvi) ou o percentual do volume do enxerto ocupado
pelo biomaterial, tecido conjuntivo e tecido ósseo neoformado foram baseados na
relação fundamental de estereologia, denominada de princípio de Delesse, no qual a
fração de volume (Vvi) de um dado componente no material é, em média, igual a
fração de área (AAi) de transecções do componente nos cortes do material, portanto
Vvi = AAi (Weibel, 1969). Esse parâmetro histológico foi avaliado com auxílio de uma
objetiva de imersão de 40X e um gratículo de integração II Zeiss® colocado em uma
ocular Kpl 8X, composta de 10 linhas paralelas e de 100 pontos numa área
quadrangular. A imagem do gratículo foi superposta, sucessivamente, a 100 campos
histológicos escolhidos por amostragem sistemática, e os seguintes dados foram
anotados: a) número de pontos (Pi) que caíram sobre cada estrutura (i) e sobre a
área total enxertada com OrthoGen® (P). A densidade de volume (Vvi) foi calculada a
partir da relação: Vvi (%) = (Pi/P).100.
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c) Determinação do volume absoluto de cada estrutura na região do
enxerto
O objetivo desta pesquisa foi obter dados morfométricos absolutos de volume
de tecido ósseo neoformado, de tecido conjuntivo e ósseo. Para tanto,
determinamos o volume total da região do enxerto (Vtre), ou seja, o volume do
enxerto mais o tecido reacional, conforme o descrito no item (1.2.2.4 a) para cada
defeito. A conversão dos dados relativos (densidades de volume em percentual) em
dimensões morfométricas absolutas (mm3) para cada estrutura analisada (Vti) foi
obtida pela seguinte fórmula: (Vti = Vvi x Vtre)
3.4.5 Obtenção das fotomicrografias
Os cortes histológicos corados em HE foram fotografados com uma câmera
Olympus DP71 acoplada a um microscópio Olympus BX50 com objetivas 2x, 4x,
10x, 20x e 40x, enquanto as imagens capturadas foram enviadas para o programa
DP Controller, procurando-se evidenciar os resultados obtidos, assim como detalhes
microscópicos do processo de reparo ósseo.
3.4.6 Tratamento estatístico dos dados
Todos os resultados morfométricos de densidade de volume das análises
histológicas, foram submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e
subsequentemente submetidas ao teste “t” Student para comparação entre grupos
por período e pela análise de variância (ANOVA) para a comparação entre os
períodos por grupo, sendo as médias contrastadas pelo teste de Tukey, usando
software Statistica 7 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, EUA) para Windows, com um
nível de significância de 5%.

4 Resultados

Resultados

47

4 RESULTADOS

4.1 Bicompatibilidade do Orthogen® em tecido subcutâneo de rato
4.1.1 Radiográfico
As imagens radiográficas obtidas logo após o término da fixação das peças
de cada animal, em cada período experimental, estão apresentadas na Figura 6. As
imagens apontam que, aos 7 dias iniciais há uma similaridade na área enxertada
mostrando a radiopacidade do bloco e partículas. No decorrer dos dias,
principalmente após o período de 21 dias, podemos notar que o Orthogen® na forma
de

partículas

foi

gradualmente

reabsorvido,

pois

a

densidade

diminuiu

®

acentuadamente em relação ao Orthogen bloco, que praticamente não alterou a
sua estrutura durante todos os períodos analisados, exceto aos 21 dias em que dois
blocos apresentaram uma diminuição na radiodensidade.

®

Figura 6: Imagens radiográficas da região enxertada com OrthoGen partícula e bloco, obtidas logo
após o término da fixação das peças nos diversos períodos experimentais.
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4.1.2 Morfológicos
As fotomicrografias representativas do Orthogen® na forma de bloco e
partículas implantados em tecido subcutâneo para cada período experimental estão
apresentadas nas figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mostrando que:
Aos 7 dias: Os espaços entre as partículas do OGp implantadas estavam
preenchidas por tecido conjuntivo ricamente celularizada e vascularizada com
alguns restos de coágulo (Figura 7A). Além disso, células inflamatórias
mononucleares, principalmente macrófagos estavam presentes na superfície do
OGp, oriundas dos vasos sanguíneos próximos a sua superfície (Figura 7B).
Enquanto que, no OGb ocorreu a formação de uma cápsula de tecido conjuntivo
ricamente celularizado e vascularizado (Figura 8A), o qual passou a migrar
lentamente para o interior dos poros mais superficiais em direção ao centro do bloco,
ocupando os espaços preenchidos por coágulo sanguíneo (Figura 8B).
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Figura 7: OrthoGen em partículas período de 7 dias. A) Observar as partículas de OGp envoltas
por tecido conjuntivo (TC) ricamente celularizado e vascularizado. B) Detalhe do OGp envoltas por
tecido conjuntivo (TC) com algumas células inflamatórias mononucleadas migrando (seta) dos vasos
sanguíneos (V) para a superfície do biomaterial. 10x e 40x. HE
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Figura 8: OrthoGen em bloco período de 7 dias. A) Observar a presença de tecido conjuntivo (TC)
ricamente celularizado e vascularizado que envolve toda a superfície externa do OGb e mais
internamente poros preenchidos por coágulo sanguíneo (CO) B) Detalhe da figura anterior mostrando
as trabéculas do biomaterial OGb cujos poros mais externos mostram se preenchidos por tecido
conjuntivo (TC) com células que parecem migrar (seta) para os poros mais internos ainda ocupados
pelo coágulo sanguíneo (CO). 10x e 40x. HE
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Aos 14 dias: No grupo OGp os espaços entre as partículas estavam
preenchidas por tecido conjuntivo mais fibroso, em relação ao período anterior,
organizado paralelamente a superfície do material, porém ricamente vascularizado e
celularizado (Figura 9A-B). Na superfície do OGp ocorreu a formação de extensas
áreas de reabsorção com a presença de células gigantes multinucleadas
responsáveis pela rápida reabsorção/degradação das partículas OGp (Figura 9B),
além de macrófagos. Enquanto o poros do OGb estavam preenchidos por tecido
conjuntivo frouxo ricamente vascularizado e celularizado, contendo em seu interior
restos do coágulo sanguíneo localizados principalmente nos poros mais centrais do
bloco que lentamente estavam sendo substituídos pelo tecido conjuntivo (Figura
10A). As áreas de reabsorção presentes na superfície do OGb eram menores em
relação ao OGp e apresentavam inúmeros macrófagos, como também, raramente
células gigantes multinucleada (Figura 10B).
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Figura 9: OrthoGen em partículas período de 14 dias. A) Observar as partículas do (OGp) envoltas
por tecido conjuntivo fibroso ricamente vascularizado (TC). B) Detalhe das partículas (OGp) envoltas
por tecido conjuntivo fibroso organizado paralelamente ao biomaterial e áreas de reabsorção (área
tracejada) com a presença de CGM (seta preta). 10x e 40x. HE
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Figura 10: OrthoGen em bloco período de 14 dias. A) Observar o espaço preenchido pelo
biomaterial (OGb) e com a presença do tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado (TC) entre
as trabéculas do bloco. B) Detalhe das trabéculas do biomaterial (OGb) envoltas por tecido conjuntivo
frouxo e em algumas áreas com a presença de células macrofágicas responsáveis pela degradação
do biomaterial (área tracejada). 10x e 40x. H

Resultados

59

Entre 21 e 30 dias: No grupo OGp as partículas estão totalmente envoltas
por tecido conjuntivo fibroso (Figura 11A), com a presença de células gigantes
multinucleadas na superfície do biomaterial (Figura 11B). Enquanto os poros do
OGb foram intensamente preenchidos por tecido conjuntivo mais fibroso, em relação
aos períodos anteriores, e ricamente vascularizado e celularizado (Figura 12A). As
células gigantes multinucleadas são formadas na superfície do biomaterial em áreas
de reabsorção com presença de biomaterial degradado (Figura 12B). A migração de
células inflamatórias mononucleadas, principalmente macrófagos, para a superfície
do material em partícula ocorreu mais acentuadamente nos primeiros 30 dias de
implantação, quando comparado ao biomaterial em bloco, ocasionando a uma maior
reabsorção da sua superfície do biomaterial em partícula por macrófagos e raras
células gigantes multinucleadas, sendo essa reabsorção menor e mais lenta no
biomaterial em bloco.
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Figura 11: OrthoGen em partículas período de 30 dias.A) Observar o espaço preenchido com
biomaterial em partículas (OGp) envolvido pelo tecido conjuntivo fibroso (TC). B) Detalhe das
partículas do biomaterial (OGp) totalmente envolta por tecido conjuntivo fibroso (TC) com a presença
de células gigantes multinucleadas na superfície do biomaterial em áreas de reabsorção (área
tracejada). 10x e 40x. HE
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Figura 12: OrthoGen em bloco período de 30 dias. A) Espaço preenchido com biomaterial em
bloco (OGb) intensamente preenchido por tecido conjuntivo (TC) ricamente celularizado e
vascularizado. B) Detalhe das trabéculas do biomaterial (OGb) cujos poros mostram se totalmente
preenchidos por tecido conjuntivo (TC) mais fibroso em relação aos períodos anteriores e ricamente e
vascularizado (V), com a presença de células gigantes multinucleadas na superfície do biomaterial
em áreas de reabsorção (área tracejada) com presença de biomaterial degradado. 10x e 40x. HE
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Aos 60 dias: No grupo OGp ocorreu um aumento da área preenchida por
tecido conjuntivo fibroso vascularizado e celularizado e uma diminuição na área
preenchida pelo biomaterial (Figura 13A). As áreas de reabsorção aumentaram, em
relação aos períodos anteriores, e a frequência de células gigantes multinucleadas
aumentou, notando, dessa maneira, a presença de biomaterial degradado (Figura
13B). Já no bloco, a maior parte dos coágulos sanguíneos foram substituídos por
tecido adiposo e tecido conjuntivo característico da região, mostrando uma boa
biocompatibilidade do biomaterial (Figura 14A). Havia algumas raras células
gigantes multinucleadas e poucas áreas de reabsorção, mantendo o volume do
enxerto até o término do período experimental. A ausência de células do sistema
imune, como linfócitos e plasmócitos, reforça a boa biocompatibilidade do
biomaterial (Figura 14B).
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Figura 13: OrthoGen em partículas período de 60 dias. A) Observar o espaço preenchido com
biomaterial em partícula (OGp) envolto por tecido conjuntivo (TC) ricamente vascularizado e
celularizado com a presença de músculo (M) e tecido adiposo (TA) B) Detalhe das partículas do
biomaterial (OGp) totalmente envoltas por tecido conjuntivo e com um aumento na freqüência das
células gigantes multinucleadas(seta preta), aumentando as áreas de reabsorção do biomaterial (área
tracejada) com presença do biomaterial degradado (seta verde). 10x e 40x. HE
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Figura 14: OrthoGen
em bloco período de 60 dias. A) Observar o espaço preenchido por
biomaterial em bloco (OGb) envolto por tecido conjuntivo (TC) e tecido adiposo (TAd). B) Detalhe das
trabéculas do biomaterial (OGb) e o preenchimento dos poros por tecido adiposo (TA) e tecido
conjuntivo fibroso (TC) característico da região, mostrando a boa biocompatibilidade do biomaterial,
notamos ainda a presença de células gigantes multinucleadas (seta vermelha) responsável pela
degradação do biomaterial. 10x e 40x. HE
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4.1.3 Morfométrico
Os dados obtidos para densidade de volume (%) de cada estrutura avaliada
para os grupos OGp e OGb implantados em tecido subcutâneo com p < 0,05 estão
apresentados nas Tabelas 1,2,3 e 4, Figura 17.
Tabela 1: Média e Desvio Padrão da densidade de volume (%) do OrthoGen® em partícula
(OGp) e bloco (OGb).

Biomaterial

OGp

OGb

Teste “t”
Probabilidade “p”

40,1 ± 5,3 a

49,4 ± 9,8

0, 062639

14 dias

38,5 ± 3,8

a

46,9 ± 3,4

0, 002917

21 dias

37,5 ± 4,8 a

46,8 ± 4,8

0, 024404

30 dias

35,1 ± 5,1 a

44,7 ± 5,7

0, 012275

60 dias

24,9 ± 1,6 b

42,6 ± 1,6

0, 000009

Anova “p”

0, 000022

0, 413027

7 dias

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo
Tabela 2: Média e Desvio Padrão da densidade de volume (%) do Tecido Conjuntivo

Tecido Conjuntivo

OGp

OGb

Teste “t”
Probabilidade “p”

7 dias

40,3 ± 9,2

23,8 ± 7,0

0,006436

14 dias

35,7 ± 2,7

29,9 ± 12,0

0,263236

21 dias

40,6 ± 3,9

31,7 ± 11,2

0,088984

30 dias

38,4 ± 3,0

27,9 ± 11,4

0,050312

60 dias

39,7 ± 8,4

26,6 ± 3,0

0,005299

Anova “p”

0,596172

0,6684

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo
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Tabela 3: Média e Desvio Padrão da densidade de volume (%) da Área de Reabsorção

Área de

OGp

OGb

Teste “t”

Reabsorção

Probabilidade “p”

7 dias

7,2 ± 1,0

4,4 ± 1,0 A, B

0,001039

14 dias

7,7 ± 1,3

3,4 ± 0,2 A

0,000036

4,5 ± 1,2

A, B

21 dias

9,3 ± 0,9

0,000037

30 dias

10,7 ± 1,6

5,5 ± 1,9 B

0,000614

60 dias

9,3 ± 4,3

6,0 ± 1,2 B

0,087058

Anova “p”

0,061112

0,010288

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo
Tabela 4: Média e Desvio Padrão da densidade de volume (%) da Célula Gigante
Multinucleada na Área de Reabsorção

Célula Gigante

OGp

OGb

Multinucleada

Teste “t”
Probabilidade “p”

7 dias

0,075 ± 0,15a

0,025 ± 0,05

0,437852

14 dias

0,900 ± 0,17 a, b

0,167 ± 0,20

0,000091

21 dias

1,033 ± 0,55 a, b

0,350 ± 0,33

0,025616

0,292 ± 0,20

0,000227
0,010160

c

30 dias

2,192 ± 0,75

60 dias

1,667 ± 1,01 b, c

0,308 ± 0,27

Anova “p”

0,000068

0,103428

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo
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Gráfico 1: Gráficos da densidade de volume (%) do biomaterial (A), tecido conjuntivo (B), área de reabsorção (C) e células gigante
multinucleadas (CGM) (D) nos diferentes grupos de tratamento durante todo o período experimental. Letras minúsculas diferentes p < 0,05
entre períodos do OGp, letras maiúsculas diferentes p<0,05 entre períodos do OGb, e asterisco p<0,05 entre grupos por período.
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A análise das tabelas 1, 2, 3, 4 e do gráfico 1, bem como a análise estatística
dos dados mostraram que:
1) A densidade de volume do Biomaterial OGb mantém-se constante durante
todo o período experimental, ocupando em média 46% da região implantada.
Já a densidade de volume do OGp, manteve-se constante entre 7 e 30 dias,
ocupando em média 37,8%, reduzindo 0,29 vezes entre 30 e 60 dias. Ao
comparar os grupos, nota-se que a densidade de volume do OGb e OGp não
apresentou diferenças estatísticas (p<0,05) no período de 7 dias. Todavia,
entre 14 e 60 dias, o volume do OGp foi em média 0,25 vezes menor em
relação ao OGb.
2) A densidade de volume do Tecido Conjuntivo nos grupos OGp e OGb
manteve-se constante durante todos os períodos experimentais, ocupando
em média, respectivamente, 38,9% e 28% da região implantada. As
diferenças estatísticas ocorreram quando comparados OGp com OGb apenas
nos períodos de 7 e 60 dias em que o OGp foi em média, respectivamente,
0,41 e 0,33 vezes maior, que o OGb.
3) A densidade de volume da Área de Reabsorção não apresentou diferenças
estatísticas (p<0,05) no grupo OGp entre os períodos de 7 a 60 dias. Já no
OGb, a densidade de volume da área de reabsorção não apresentou
diferença entre 7 e 14 dias (p<0,05), e entre 14 e 30 dias ocorreu um aumento
de 0,24 vezes, mantendo-se constante aos 60 dias (p<0,05). Quando
comparado os grupos entre 7 e 30 dias, a densidade de volume da área de
reabsorção no grupo OGp foi em média 0,49 vezes maior em relação ao OGb,
não apresentando diferença (p<0,05) no período de 60 dias.
4) A densidade de volume das Células Gigantes Multinucleadas no grupo
OGp entre 7 e 30 dias aumentou gradualmente em média 28,23 vezes , além
de se manter constante aos 60 dias (p<0,05). Já no grupo OGb não houve
diferença estatística (p<0,05) entre os períodos. Ao comparar os grupos, não
houve diferenças na densidade de volume de células gigantes aos 7 dias,
entretanto, entre 14 e 60 dias a média foi 0,81 vezes maior no OGp em
relação ao OGb.
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4.2 Capacidade osteogênica do Orthogen® em defeito ósseo craniano
4.2.1 Radiográfico
As imagens radiográficas obtidas logo após o término da fixação das peças
de cada animal, em cada período experimental, estão apresentadas nas figuras 18 e
19. As análises das imagens radiográficas mostraram que:
No período inicial de 1 mês, os defeitos ósseos do grupo OGp (Figura 15 A1A5)

estavam

preenchidos

por

pequenas

partículas

do

biomaterial

com

radiodensidade semelhante ao do tecido ósseo adjacente ao defeito, enquanto, no
grupo OGb (Figura 16 A1-A5) estavam preenchidos pelo bloco, o qual apresentava
trabéculas mais radiodensas do que o tecido ósseo adjacente.
Após 3 meses de implantação, no grupo OGp (Figura 15 B1-B5), em dois
casos (Figura 15 B2 e B4), os enxertos encontravam-se menos radiodensos, em
relação ao observado no período anterior, com várias áreas radiopacas,
provavelmente ocupadas por tecido mole. Nos demais defeitos (Figura15 B1, B3 e
B5), é possível notar o aumento da radiodensidade na borda do defeito e o enxerto
com radiodensidade semelhante ao do período anterior. Por sua vez, em relação ao
grupo OGb (Figura 16 B1-B5), em dois casos ocorreram uma redução do enxerto e
formação de áreas mais radiopacas, provavelmente devido ao processo de
reabsorção tanto do material quanto do tecido ósseo (Figura 16 B2 e B3), nos
demais três casos (Figura 16 B1, B4 e B5) ocorreram um aumento da
radiodensidade, tanto na borda do defeito quanto no interior dos espaços entre as
trabéculas.
Aos 6 meses, no defeito ósseo do grupo OGp (Figura 15 C1-C5) em três
defeitos (Figura 15 C2, C3 e C5) as imagens radiográficas mostravam-se similares
aos do período anterior (comparar com Figura 15 B1, B3 e B5), e em dois defeitos
(Figura 15 C1 e C4) ocorreram um aumento da radiodensidade entre as partículas,
provavelmente decorrente da formação óssea. No grupo OGb (Figura 16 C1-C5), em
todos os defeitos ocorreram um aumento da radiodensidade no interior dos espaços
entre as trabéculas, devido à formação óssea. Em três casos (Figura 16 C1, C2 e
C4), o enxerto estava bem coaptado ao osso neoformado na borda do defeito e em
dois casos (Figura 16 C3 e C5) apresentavam algumas áreas radiopacas referentes,
provavelmente, aos espaços preenchidos por tecido mole.
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Figura 15: Imagens radiográficas da região enxertada com partículas de OrthoGen® obtidas logo
após o término da fixação das peças A: 1 mês; B: 3 meses; C: 6 meses, áreas radiolúcidas referente
a interposição por tecido mole (seta amarela), áreas de maior radiodensidade possível interposição
de tecido ósseo (seta vermelha).
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Figura 16: Imagens radiográficas da região enxertada com blocos de OrthoGen® obtidas logo após o
término da fixação das peças A: 1 mês; B: 3 meses; C: 6 meses, áreas de processo de reabsorção
(seta azul), áreas do enxerto bem coaptado ao osso neoformado (seta verde).
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4.2.2 Morfológico
As fotomicrografias representativas do Orthogen® na forma de bloco e
partículas implantados em defeito ósseo craniano para cada período experimental
estão apresentadas nas figuras 17, 18, 19, 20, 21 e 22 mostrando que:
No período de 1 mês, os defeitos ósseos do grupo OGp (Figura 17)
apresentaram pequena formação óssea na borda do defeito e na superfície da duramáter (Figura 17 C-E). O restante dos defeitos mostrava-se preenchido por grande
quantidade de partículas de OGp, com áreas de reabsorção por macrófagos e
células gigantes multinucleadas (Figura 17D). Entre as partículas ocorreu a
formação de um tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado com inúmeras
células macrofágicas, migrando em direção a superfície do material (Figura 17B).
Quanto ao grupo OGb (Figura 18), as trabéculas do biomaterial mostravam-se
íntegras com pequenas áreas de reabsorção/degradação e concomitante deposição
de tecido ósseo (Figura 18C-E). Os espaços entre as trabéculas próximas a
superfície da dura-máter apresentavam-se preenchidas por tecido ósseo e pequenas
áreas por tecido conjuntivo frouxo. Já na região próxima ao tegumento (Figura 18 BD) os espaços entre as trabéculas de OGb mostraram-se preenchidos por tecido
conjuntivo mais frouxo ricamente celularizado, principalmente fibroblasto, e
vascularizado.
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Figura 17: Fotomicrografia do defeito craniano preenchido por OrthoGen em partículas (OGp) no
período de 1 mês. A) Aspecto panorâmico do defeito preenchido por OGp envolto por tecido
conjuntivo (TC) e com a presença de tecido ósseo neoformado (asteriscos) nas margens do defeito e
na superfície da dura-máter. B-D) Detalhes da região próxima ao tegumento mostrando o OGp
envolto por tecido conjuntivo (TC), com a presença de algumas áreas de reabsorção (seta vermelha)
e a reabsorção de OGp por célula gigante multinucleada (seta preta). C-E) Detalhe próximo a duramáter exibindo o OGp próximo ao tecido ósseo neoformado (asteriscos) e envolto por tecido
conjuntivo (TC) ricamente celularizado. HE
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Figura 18: Fotomicrografia do defeito craniano preenchido por OrthoGen em bloco (OGb) no
período de 1 mês. A) Aspecto panorâmico do defeito preenchido por OGb envolto por tecido
conjuntivo (TC) e com a presença de tecido ósseo neoformado (asteriscos) nas margens do defeito e
na superfície da dura-máter. B-D) Detalhes da região próxima ao tegumento mostrando os espaços
entre as trabéculas ou poros de OGb invadidos por tecido conjuntivo (TC) e ainda algumas áreas de
reabsorção (seta vermelha). C-E) Detalhe próximo a dura-máter exibindo o OGb envolto por tecido
ósseo neoformado (asteriscos) e por tecido conjuntivo (TC), com áreas de deposição (área tracejada)
de tecido ósseo neoformado rico em vasos sanguíneo (V) na superfície do OGb. HE
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No período de 3 meses, no grupo OGp (Figura 19), a formação óssea
mostrava-se similar ao do período anterior, ou seja, pequena formação óssea na
borda do defeito e próxima a dura-máter, porém com arranjo lamelar. Neste período
ocorreu intensa redução, tanto em número quanto em tamanho, das partículas do
OGp que apresentava em sua superfície áreas de reabsorção/degradação por
macrófagos e células gigantes multinucleadas (Figura 19E). Na superfície de
algumas partículas ocorreu deposição de tecido ósseo adjacente a áreas de
reabsorção (Figura 19D), e em outras ocorreram a interposição por tecido conjuntivo
mais fibroso do que o período anterior (comparar Figura 19C com 17B),
principalmente próximo ao tegumento. Enquanto no grupo OGb (Figura 20), havia
uma quantidade nitidamente maior de tecido ósseo em relação ao período de 30
dias (comparar 20A com 18A), localizada não só na borda do defeito mas em toda a
região próxima a dura-máter, caminhando/invadindo o interior das trabéculas mais
superficiais em direção ao tegumento (Figura 19A-B-D). Os espaços entre as
trabéculas, localizadas próximas ao tegumento, mostravam-se preenchidas por
tecido conjuntivo mais fibroso em relação ao período anterior, porém, ricamente
vascularizado (comparar Figura 20E com 18D).
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Figura 19: Fotomicrografia do defeito craniano preenchido por OrthoGen em partículas (OGp) no
período de 3 meses. A) Aspecto panorâmico do defeito preenchido por OGp envolto por tecido
conjuntivo (TC) e com a presença de tecido ósseo neoformado (asteriscos). 10X; B-D) Detalhe
próximo à região do tegumento mostrando o OGp envolto por tecido ósseo neoformado (asteriscos)
e uma pequena parte de tecido conjuntivo (TC), e áreas de reabsorção do OGp (área tracejada)
envolto por tecido ósseo neoformado. C-E) Detalhe próximo à região da dura-máter exibindo o tecido
conjuntivo (TC) mais fibroso em relação ao período anterior invadindo os espaços entre as partículas
de OGp e a formação de tecido ósseo (asterisco) envolvendo uma partícula do OGp (área tracejada),
com presença de células gigantes multinucleadas (seta preta). HE
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Figura 20: Fotomicrografia do defeito craniano preenchido por OrthoGen em bloco (OGb) no período
de 3 meses. A) Aspecto panorâmico do defeito preenchido por OGb envolto por tecido conjuntivo
(TC) e com a presença de tecido ósseo neoformado (asteriscos). B-D) Detalhes próximos à duramáter mostrando o tecido ósseo neoformado (asteriscos) invadindo a estrutura do OGb e uma
pequena parte de tecido conjuntivo (TC) fibroso. C-E) Detalhe próximo à região do tegumento
exibindo o tecido conjuntivo (TC) fibroso ricamente celularizado e vascularizado invadindo os espaços
entre as trabéculas de OGb e a presença de tecido ósseo (asterisco) e a presença de vasos
sanguineos (V). HE.
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No período de 6 meses, no grupo OGp (Figura 21) as partículas de
biomaterial diminuíram acentuadamente em relação aos períodos anteriores, e
ocorreu um pequeno aumento na formação de tecido ósseo, envolvendo pequenos
fragmentos da OGp reabsorvido. O restante das partículas apresentava intensa
reabsorção

(Figura

21B-D),

com

presença

de

extensas

células

gigantes

multinucleadas (Figura 21E) em sua superfície. O espaço entre as partículas de
OGp estava preenchido por tecido conjuntivo fibroso. Quanto ao grupo OGb (Figura
22), as trabéculas do biomaterial apresentavam-se íntegras com pequenas áreas de
reabsorção/degradação e aposição de tecido ósseo. Assim, grande parte dos
espaços entre as trabéculas do biomaterial estavam preenchidos por tecido ósseo
compacto com pequenas áreas de tecido conjuntivo fibroso próximo a superfície do
biomaterial (Figura 22B-D). E, algumas áreas de deposição de tecido ósseo
neoformado entre as trabéculas (Figura 22E).

Resultados

95

Figura 21: Fotomicrografia do defeito craniano preenchido por OrthoGen® em partículas
(OGp) no período de 6 meses. A) Aspecto panorâmico do defeito preenchido por OGp
envolto por tecido conjuntivo (TC) e com a presença de tecido ósseo neoformado
(asterisco) entre as partículas de OGp.B-D) Detalhes próximo à dura-máter mostrando o
OGp envolto por tecido conjuntivo (TC) fibroso e a presença de tecido ósseo neoformado
(asterisco) envolvendo as partículas de OGp, com áreas de reabsorção (seta vermelha) do
OGp e um pequena partícula envolta por tecido ósseo neoformado (área tracejada). C-E)
Detalhe próximo ao tegumento exibindo o OGp envolto por e por tecido conjuntivo (TC)
celularizado e vascularizado e uma pequena parte de tecido ósseo neoformado (asterisco),
com a presença de células gigantes multinucleadas (seta preta). HE.
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Figura 22: Fotomicrografia do defeito craniano preenchido por OrthoGen® em bloco (OGp)
no período de 6 meses. A) Aspecto panorâmico do defeito preenchido por OGb envolto
tecido ósseo neoformado (asterisco) e a presença de tecido conjuntivo (TC) em pequenas
partes da área do defeito. B-D) Detalhe mostrando o OGb envolto tecido ósseo neoformado
(asterisco) e tecido conjuntivo (TC) com a presença de vasos sanguineos (V); C-E) Detalhe
exibindo o tecido ósseo neoformado (asterisco) depositado entre as trabéculas reabsorvidas
do OGb e uma presença menor de tecido conjuntivo (TC), e a deposição (área tracejada) de
tecido ósseo neoformado (asterisco) entre as trabéculas do OGb. HE

Resultados

99

4.2.3 Morfométrico

Os dados obtidos para volume total da região enxertada e de cada estrutura
(mm³) avaliada para o Orthogen® em bloco e partículas implantados em defeito
ósseo craniano com p < 0,05 estão apresentados nas Tabelas 5, 6, 7 e 8 e Gráfico
2.

Tabela 5: Média e Desvio Padrão Volume total da região enxertada (mm³)

Volume

Teste “t”

OGp

OGb

1 mês

71,6 ± 12,1

119,5 ± 6,8 A

0,000121

3 meses

60,3 ± 6,3

151,4 ± 18,0 A, B

0,000147

6 meses

58,7 ± 22,6

156,9 ± 12,7 B

0,000020

Total

Anova “p”

0,213228

Probabilidade “p”

0,014210

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo

Tabela 6: Média e Desvio Padrão Volume (mm³) do OrthoGen® em partícula e bloco

Volume

Teste “t”

OGp

OGb

1 mês

21,6 ± 6,0 a

27,9 ± 7,7

0,171861

3 meses

9,7 ± 2,6 b

26,9 ± 11,7

0,010839

6 meses

10,4 ± 7,4 b

33,2 ± 1,5

0,000126

Anova “p”

0,006317

0,359336

Biomaterial

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo

Probabilidade “p”

100
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Tabela 7: Média e Desvio Padrão Volume Osso Neoformado (mm³)

Volume Osso

Teste “t”

OGp

OGb

1 mês

5,6 ± 3,0 a

22,7 ± 10,6 A

0,007592

3 meses

11,8 ± 3,9 a, b

45,0 ± 11,9 A, B

0,000411

Neoformado

6 meses

17,0 ± 9,9

Anova “p”

0,022667

b

70,9 ± 27,2

Probabilidade “p”

B

0,001708

0,001837

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo

Tabela 8: Média e Desvio Padrão Volume Tecido Conjuntivo (mm³)

Volume

Teste “t”

OGp

OGb

1 mês

44,4 ± 6,5 a

69,9 ± 8,0

0,000695

3 meses

38,8 ± 2,6 a, b

79,5 ± 16,4

0,004434

6 meses

31,3 ± 8,8 b

52,7 ± 16,3

0,013669

Anova “p”

0,013347

0,111265

Conjuntivo

Letras diferentes p<0,05 entre períodos por grupo

Probabilidade “p”
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A

B

C

D

Gráfico 2: Gráficos do (A) Volume Total (B) Volume do biomaterial (C) volume do osso neoformado (D) volume de tecido conjuntivo nos
diferentes grupos de tratamento durante todo o período experimental. Letras minúsculas diferentes p < 0,05 entre períodos do OGp, letras
maiúsculas diferentes p<0,05 entre períodos do OGb, e asterisco p<0,05 entre grupos por período.
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A análise das tabelas 5, 6, 7 e 8 e do gráfico 2, bem como a análise
estatística dos dados mostraram que:
1)

O volume total da região enxertada no grupo OGp não apresentou

diferença (p<0,05) entre os período de 1 a 6 meses. Já o grupo OGb, o volume total
da região enxertada no período de 1 mês foi de 0,24 vezes menor em relação ao de
6 meses. Quando comparado os grupos, OGp apresentou um volume total da região
enxertada em média de 0,55 vezes menor em relação ao grupo OGb.
2)

O volume de biomaterial no grupo OGp diminuiu 0,55 vezes entre 1 e 3

meses e manteve-se constante durante os 6 meses. Já no grupo OGb não houve
diferença estatística (p<0,05) entre os períodos. Ao comparar os grupos, observa-se
que o volume de biomaterial não apresentou diferenças estatísticas (p<0,05) no
período de 1 mês, todavia, aos 3 e 6 meses, no grupo OGp foi em média 0,67 vezes
menor em relação ao OGb.
3)

O volume de osso neoformado entre 1 e 6 meses, nos grupos OGp e OGb

aumentaram, respectivamente, 2,04 e 2,12 vezes. Ao comparar os grupos, nota-se
que o volume de osso no grupo OGp foi em média 0,75 vezes menor que o grupo
OGb durante todo período experimental.
4)

O volume de Tecido conjuntivo no grupo OGp de 1 mês foi de 0,29 vezes

maior que no período de 6 meses. Já no grupo OGb o volume de Tecido Conjuntivo
não apresentou diferença estatística (p<0,05) significante. Ao comparar os grupos,
aponta-se que o volume de tecido conjuntivo em OGb foi de 0,43 vezes maior em
relação ao grupo OGp.
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5 DISCUSSÃO

Nos últimos dois séculos xenoenxertos ósseos de várias espécies têm sido
transplantados no homem, dentre eles o mais comumente empregado é o de origem
bovina, pois são facilmente obtidos e não há grandes considerações éticas quanto à
sua utilização, considerando que possuem uma disponibilidade praticamente
ilimitada de material. Com o avanço do desenvolvimento de materiais da área
médica e em particular na correção e reabilitação bucal, há uma preocupação geral
na maioria dos países avançados quanto aos possíveis efeitos adversos
provenientes dos materiais que entram no mercado odontológico, sem serem
submetidos a um programa rigoroso e extenso de testes laboratoriais (Marx, Ehler e
Peleg, 1996; Oliveira et al., 1999; Seebach et al., 2010; Boaventura et al., 2012;
Zorzi e Miranda, 2012).
Uma avaliação biológica completa dos materiais da área médica e,
notadamente, odontológica deve incluir três níveis de pesquisa, que são: os testes
pré-clínicos em animais e in vitro; testes em animais in situ; e largos ensaios em
humanos (Oliveira et al., 2010).
A partir dessas avaliações biológicas, diversos autores (Ibanez et al., 1998;
Stavropoulos, 2008; Cabbar et al., 2011) estudaram a biocompatibilidade de
xenoenxertos ósseos que podem ser utilizados parcialmente desproteinizado
(Surgibone®, Unilab Surgibone Inc®, Tutogen Medical GmbH®), diminuindo a
antigenicidade e produzindo uma ligeira resposta imune, que apresentam resultados
bem sucedidos (Ibanez et al., 1998; Stavropoulos, 2008). Cabbar et al., (2011)
investigaram o efeito do plasma rico em plaquetas, que pode ter melhorado a
resposta, combinado ao xenoenxerto ósseo particulado Unilab Surgibone® no
aumento do seio maxilar em 10 pacientes. Os autores comprovaram que o material
é biocompatível, e que sozinho é capaz de fornecer a estabilidade necessária para
implantes. Enquanto que Stavropoulos et al., (2011) avaliaram histologicamente a
cicatrização de defeitos intraósseos após a exodontia de 5 dentes alveolares,
tratados com xenoenxerto ósseo (Tutogen) e membrana colágena bovina.
Constataram que 6 meses após a implantação do biomaterial houve a formação de
novas células, cemento e ligamento periodontal em 4 dos 5 dentes avaliados e, que
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as partículas do Tutogen apresentaram-se envoltas por tecido conjuntivo sem
nenhuma evidência de formação óssea e sem sinais de reação de corpo estranho ou
reabsorção continua das partículas. Enquanto que, (Tudor et al., 2008) implantaram
Tutogen e enxerto ósseo autógeno na calvária de porcos (avaliado em
microradiografia) e constaram que não havia diferenças estatísticas entre os
biomateriais quanto ao preenchimento ósseo dos defeitos. Outro estudo relatou uma
boa regeneração óssea e remodelação completa do enxerto Tutogen, 6 meses após
sua implantação em defeitos no osso femoral de coelhos (Gunther et al., 1996).
Esses exemplos evidenciam a importância de estudos relacionados à ação dos
biomateriais no organismo. Apesar de existirem materiais similares (Surgibone®,
Unilab Surgibone Inc®, Tutogen Medical GmbH®) ao Orthogen®, existem poucos
trabalhos na literatura com relação à caracterização estrutural e da resposta
biológica desse biomaterial que é um xenoenxerto ósseo liofilizado misto (Orthogen,
2011).
Alguns dos poucos estudos utilizando o Orthogen® relatam resultados
positivos, como (Galia et al., 2008), que avaliou a biocompatibilidade do enxerto
ósseo liofilizado in vitro e macroscopicamente in vivo. No teste in vitro foi utilizado
uma linhagem de fibroblastos de ratos e não constatou potencial citotóxico em 100%
das amostras e no teste in vivo com 20 ratos albinos o material foi inoculado via
injeção intraperitoneal, e não apresentou toxicidade aguda sistêmica na visualização
macroscópica, mostrando que o Orthogen® é um produto com excelente
biocompatibilidade. Em outro estudo (Galia et al., 2011), realizou a caracterização
físico-química do enxerto ósseo bovino liofilizado e verificou na microscopia
eletrônica de varredura que o enxerto ósseo bovino apresenta estrutura típica de
osso medular com poros interconectados, extremamente importantes para a adesão
celular. Alguns autores (M. Ashok, 2003; Mendonça e Granjeiro, 2005; Junqueira e
Carneiro, 2008) relataram as mesmas observações quanto à estrutura microscópica,
como o BioOss ou GenOx Inorg (MENDONÇA, 2005; JUNQUEIRA, 2008) ou
submetidos a processamentos físico-químicos TutoPlast bovine, Tutobone ou
TutoPlast human (M. Ashok, 2003), bem como para produtos não comerciais
submetidos a processos físico-químicos de limpeza e purificação Kiel bone.
Com resultados in vitro e macroscópico in vivo os autores confirmaram a
qualidade do Orthogen®, que é um produto com características que seguem as
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normas sugeridas na literatura, além de demonstrar similaridade com outros
enxertos ósseos (Surgibone e Tutogen) processados e amplamente utilizados.
Para que um biomaterial possa ser utilizado para as finalidades a que se
destinam, a ISO (International Stardardizatin Organization) padronizou normas para
a avaliação de dispositivos médicos. Por exemplo, a ISO 10993-6 preconiza a
utilização de animais de laboratório, devido ao tamanho reduzido, e do alto
metabolismo, corroborando com as recomendações da American Dental Association
(ADA) e Federation Dentaire Association (FDA) (Borelli, 2010). Essas avaliações
percorrem os campos da fabricação, processos de esterilização e a resposta
biológica dos tecidos nos quais os materiais vão entrar em contato (Calixto e
Carvalho, 2001). Qualquer material implantado pode desencadear uma resposta
inflamatória por parte do tecido hospedeiro, conhecida como reação de corpo
estranho (França et al., 2005), sendo a biocompatibilidade determinada de acordo
com a intensidade e duração desta resposta.
Portanto, a biocompatibilidade é descrita como a capacidade de um
biomaterial, prótese ou dispositivo médico funcionar normalmente, provocando uma
resposta apropriada por parte do organismo em que é implantado (Anderson, 2003).
Os testes de biocompatibilidade são realizados em tecido conjuntivo subcutâneo,
ósseo e de cultura de células, ou seja, testes que permitem seguro e razoável
controle e, por vezes, precisa determinação da toxicidade de vários materiais
(Oliveira, 2000). Nesse caso, a avaliação parte de uma simples análise microscópica
dos eventos e tipos celulares que permeiam o biomaterial, até uma avaliação
molecular.
Assim, na primeira etapa do presente estudo avaliou-se a cinética dos
eventos celulares e teciduais desencadeado após a implantação do OrthoGen® na
forma de bloco (OGb) e partículas (OGp) em tecido subcutâneo de rato, os quais
mostraram diferença quanto a biocompatibilidade dependendo da sua estrutura
física.
No modelo experimental utilizado, a forma em bloco mostrou-se menos
reabsorvível que sua forma em partícula, o que pode ser facilmente observado
macroscópica e radiograficamente. Todavia, não tenham sido observados níveis
anormais de células do sistema imunológico como linfócitos e plasmócitos tanto na
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forma em bloco como partículas, a presença de células gigantes multinucleadas
(CGM) foi significantemente maior nos grupos OGp. Salientamos que, o formato e
tamanho do biomaterial, bem como o local de implantação são um dos principais
fatores que influenciam na reação de corpo estranho (Anderson, Rodriguez e Chang,
2008). Contudo ainda não há uma definição clara de qual tamanho de partícula é
adequado para cada tecido ou condição clínica, uma vez que as características
físico-químicas de cada material também influenciam na resposta tecidual ao
enxerto (Sicca et al., 2000) Dados da literatura têm mostrado que materiais
osteocondutores com intuito de manter a capacidade estrutural do defeito ósseo
(Judas, Figueiredo e Dias, 2009),vem possuir um arcabouço tridimensional e uma
grande quantidade de poros, cerca de 90%. Esses poros interconectados permitem
a proliferação celular e vascular bem como a formação de tecido de granulação no
seu interior (Oliveira et al., 2010).
Outro fator importante é a superfície química do material, pois esta deve
favorecer a adesão e proliferação celular, já que a adsorção de proteínas e adesão
de macrófagos derivados de monócitos são tópicos significantes na formação de
corpo estranho (Anderson, Rodriguez e Chang, 2008). A interação de células
inflamatórias com a superfície química do biomaterial tem um impacto significante na
biocompatibilidade e no funcionamento de dispositivos médicos (Brodbeck e
Anderson, 2009).
O tipo, os níveis e a superfície das proteínas adsorvidas são determinantes
críticos na reação do tecido aos implantes, uma vez que a interação dessas
proteínas com os receptores das células inflamatórias, especialmente os macrófagos
e as células gigantes multinucleadas que constituem o maior sistema de
reconhecimento para biomateriais (Wilson et al., 2005; Anderson, Rodriguez e
Chang, 2008).
Células gigantes multinucleadas (CGM) são observadas no tecido ósseo, em
granulomas decorrentes de resíduos bacterianos, e na reação de corpo estranho
contra materiais implantados/introduzidos no organismo. As CGMs são formadas por
fusões repetidas de macrófagos. Três tipos importantes de CGMs existem: os
osteoclastos, as células gigantes de Langhans '(LGC) e as células gigantes de corpo
estranho (CGMCe) (Anderson, 2000). Os osteoclastos pertencem a uma classe
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distinta de CGM que reabsorve o tecido ósseo envolvido no processo biológico da
remodelação óssea. A LGC normalmente contém menos de 20 núcleos que ficam
dispostos em forma de ferradura e estão presentes em torno de partículas
indigeríveis de microorganismos. Estas células ficam cercadas por linfócitos que
produzem IFNg (Interferon-g), estimulando a formação de LGC. As CGMCe estão
presentes na reação inflamatória contra corpos estranhos, e geralmente contêm
mais de 20 núcleos que ficam espalhados por toda a célula. As CGMCe são
estimuladas in vitro pelo fator estimulatório de colônia de macrófagos M-CSF e
citocinas como a IL-4 e IL-13 (Lemaire et al., 1996; Defife et al., 1997; Ikeda et al.,
1998). Em materiais degradáveis, estas CGMs continuam presentes até que o
material seja totalmente degradado, diminuindo em número e tamanho conforme o
tempo e morrem por processo apoptótico. Este perfil da CGMCe foi observado no
atual trabalho principalmente nos implantes de OGp.
Vale salientar que o papel das CGMs na inflamação ainda não está
completamente compreendido. No passado, as CMGs eram consideradas como
resultado da fusão de macrófago frustrados, incapazes de fagocitarem fragmentos
de grandes dimensões, resultando em células inúteis que não possuíam função
alguma no processo inflamatório (Mariano e Spector, 1974). Todavia, estudos
recentes mostraram que as CGM podem estar envolvidas na fagocitose de colágeno
e na eliminação de materiais estranhos ao organismo, além de elas desempenharem
um papel na expressão de citocinas capazes de controlar a resposta inflamatória
(Enelow et al., 1992; De Graaf et al., 1996; Hernandez‐Pando et al., 1997).
Geralmente, as células inflamatórias, como macrófagos, adotam seu fenótipo
de acordo com o ambiente que encontram. Luttikhuizen et al., (2007) utilizaram um
modelo de implante subcutâneo de biomateriais não degradáveis (Politereftalato de
etileno), degradáveis (colágeno de ovelha crosslinked) e bioativo (PCLdiUPy), e
verificaram que a expressão de citocinas pró-inflamatórias IL1b, IL-6 e TNF-alfa,
quimiocinas como CXCL1/KC, CXCL2/MIP2 e CCL2/MCP1, além de fatores de
crescimento tipo FGF e VEGF foram mais elevadas em CGMs presentes no
biomaterial bioativo. Segundo os

autores

os

biomateriais com diferentes

composições e degradabilidade provocam diferentes respostas dos macrófagos e
das CGM, ou seja, estas células alteram seu perfil de expressão ativando e
modulando a resposta local ou o microambiente ao redor do implante.
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A introdução de um corpo estranho em um tecido vivo desencadeia uma série
de eventos caracterizados, pela adsorção de proteínas do sangue, que ocorre
imediatamente no momento da implantação, a chegada de células inflamatórias no
local do implante, principalmente macrófagos, formação de células gigantes
multinucleadas e a formação do tecido de granulação que marca o inicio da
cicatrização, caracterizada pela chegada de fibroblastos e células endoteliais
(Anderson, Rodriguez e Chang, 2008).
Salientamos que essas características foram observadas no material testado
durante o decorrer dos períodos experimentais. Nas duas formas do Orthogen®
observou-se a presença de macrófagos e de CGM que surgem a partir da fusão dos
macrófagos na superfície do biomaterial, indicando que no Orthogen® esses tipos
celulares foram os principais responsáveis pela reabsorção do biomaterial pelo
organismo. A área de reabsorção no grupo OGp manteve-se constante durante os
períodos experimentais ocupando em média 8,84% da região enxertada, enquanto
que, o percentual de CGM na área de reabsorção aumentou 28,23 vezes entre 7 e
60 dias, com pico aos 30 dias (2,19%). Já no grupo OGb a área de reabsorção e a
CGM ocupou em média 4,76% da região enxertada enquanto a de CGM manteve-se
constante sendo em média de apenas 0,23% da área de reabsorção. A presença de
CGM foi de 0,81 vezes maior no grupo OGp, sugerindo que o tamanho e disposição
das partículas contribuíram para a migração, fusão, adesão e ativação de células
macrofágicas acelerando o processo de absorção e diminuindo a área preenchida
pelo biomaterial em até 0,29 vezes no último período. O tecido conjuntivo mantevese

constante

nos

dois

grupos,

ocupando

em

média

38,9%

e

28,0%,

respectivamente, no grupo OGp e OGb. Porém no grupo OGp, o tecido conjuntivo
apresentou-se mais fibroso e com inúmeros macrófagos, enquanto, no OGb a
superfície mostrava-se envolta por uma fina cápsula de tecido conjuntivo
organizado, centralmente por tecido conjuntivo frouxo ricamente celularizado e
vascularizado e tecido adiposo característico da região.
A quase ausência de plasmócitos e linfócitos nos períodos estudados é outro
fator que indica a boa aceitação biológica do enxerto ósseo liofilizado pelo tecido.
Assim, os resultados mostram que o Orthogen® na forma de Bloco é mais
biocompatível do que a partícula quando implantado em subcutâneo de ratos.
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Na segunda etapa do estudo avaliamos a capacidade osteocondutora do
biomaterial Orthogen® na forma de partícula e blocos implantados em defeitos
críticos na calvária de ratos. Porém, no atual trabalho não acrescentamos o grupo
controle do defeito de tamanho crítico, pois vários trabalhos nossos publicados e em
andamento mostram que os defeitos de 8-mm de diâmetro na calvária de rato, com
120 dias de idade, com até 6 meses de experimento formam tecido ósseo apenas na
borda do defeito, sendo preenchido por tecido conjuntivo denso rico em fibroblastos
e vasos sanguíneos (Ferreira et al., 2004; Marins et al., 2004; Luttikhuizen et al.,
2007). Confirmando que defeitos críticos de 8 mm não são capazes de restabelecer
o tecido perdido. Assim, eticamente conforme o protocolo liberado pelo CEEPA,
consideramos o defeito como de tamanho crítico, baseado nos dados já publicados.
Nos grupos OGb e OGp foram implantados 100 mg do biomaterial nos
defeitos, sendo que, no grupo OGb o volume do bloco manteve-se constante
durante todo o período experimental, mantendo o espaço para a formação óssea. A
sua espessura maior que a tábua óssea e a sua porosidade favoreceram a migração
de vasos para as áreas centrais do bloco e a invasão de células que participaram da
deposição de tecido ósseo neoformado. Assim, após 6 meses da enxertia no grupo
OGb o bloco se mostrava íntegro com a maioria dos poros preenchida por tecido
ósseo, cujo o volume era de 70,9 mm3, corroborando com alguns estudos clínicos
que indicam que o OrthoGen® bloco é biocompatível com características
osteocondutoras permitindo a remodelação óssea com mínima perda de volume
(Galia, 2004; Gonçalves, 2011).
Já, no grupo OGp, as partículas do biomaterial foram rapidamente
reabsorvidas e não foram capazes de manter o espaço para a formação óssea,
sendo que a região do defeito foi invadida por tecido conjuntivo fibroso. A presença
de tecido conjuntivo no defeito pode ter inibido a formação de tecido ósseo, pois
compromete alguns efeitos quimiotactantes, prejudicando o recrutamento de células
osteoprogenitoras, e diminuindo assim a taxa de formação óssea (Zambuzzi et al.,
2012). A intensa reabsorção por células gigantes multinucleadas foi observada
principalmente após o 3º mês de enxertia, ocasionando uma drástica redução de
55% no volume da OGp na região do defeito (21,6 mm³ no 1º mês para 9,7 mm³ aos
3 meses). Apesar da pouca reabsorção das partículas de OGp no 1º mês, os
espaços entre eles estavam preenchidos por grande quantidade de tecido conjuntivo

112

Discussão

(44mm3) e pequena formação óssea (5,6mm³), porém, ao final de 6 meses ocorreu
uma redução de 29% no volume de tecido conjuntivo, enquanto, a formação óssea
aumentou 67%. Todavia, no grupo OGp o volume de osso neoformado foi 0,75
vezes menor que o do grupo OGb. Comparativamente, Develioglu, Unver Saraydin e
Kartal,(2009) utilizando o enxerto ósseo particulado Unilab Surgibone em defeitos de
5 mm de diâmetro, encontraram resultados similares aos observados neste trabalho,
ou seja, após 1 mês as partículas do biomaterial estavam envoltas por tecido
conjuntivo fibroso, mínima formação óssea e presença de CGM na superfície do
biomaterial. Entretanto em estudo subsequente Develioglu et al., (2010) avaliaram o
mesmo biomaterial em defeitos cranianos bilaterais de 6 mm de diâmetro e
verificaram que após 12 meses de enxertia as partículas praticamente não foram
reabsorvidas e a formação óssea foi mínima e similar ao grupo controle sem
tratamento. Para os autores, o tamanho da partícula e a composição química podem
ter influenciado na reabsorção e formação óssea.
Em um dos primeiros estudos realizados em fêmur de macacos Shapoff et al.,
(1980) implantaram enxerto alogênico congelado com diferentes tamanho de
partícula, sendo que, os de menor tamanho (100-300 µm) promoveram maior
reabsorção e formação óssea em relação aos de maior tamanho (1000-2000 µm)
salientando a importância do tamanho das partículas no processo de formação
óssea. Por outro lado, recentes estudos em humanos Testori et al., (2013) avaliaram
a influência do tamanho da partícula no aumento do seio maxilar, utilizando um osso
inorgânico bovino e concluíram que partículas maiores (1.0mm – 2.0mm) têm maior
capacidade para formação óssea do que partículas menores (0.25mm – 1.0mm) e
essas formaram áreas com células adiposas, canais vasculares e algumas células
inflamatórias, que não estiveram presentes nas partículas maiores. Em defeito crítico
8mm em coelhos Kluppel et al., (2013) implantaram três tamanhos diferentes de
matriz óssea inorgânica bovina, grande (750 – 1000 µm), médio (450 – 749 µm) e
pequeno (<450 µm) e verificaram que, todos os três tamanhos resultaram em
infiltrado inflamatório e apenas a partícula menor foi intensamente reabsorvida
apresentando maior neoformação óssea quando comparado às partículas grandes e
médias que apresentaram maior formação de tecido conjuntivo fibroso. Embora
todos os autores tenham verificado diferenças quanto ao tamanho da partícula
versus formação óssea, as diferenças obtidas quanto aos resultados podem ser
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decorrentes das variações quanto a composição química e quanto a forma e o local
de implantação.
Outro fator relevante é a presença e intensidade das células gigantes
multinucleadas na superfície do biomaterial que pode ter interferido na formação
óssea visto que, tanto os macrófagos como as CGM aderentes ao biomaterial
liberam várias citocinas que podem influenciar na resolução da resposta inflamatória,
a progressão da cicatrização do defeito e ainda contribuir para a degradação
prematura do biomaterial pelas CGM (Tavares, 2012). A intensa taxa de reabsorção
do biomaterial observada nos grupos OGp pode ser explicada por meio da ação das
citocinas pró-reabsorção, como o fator de necrose tumoral (TNF-α) e a interleucina 1
(IL-1) que em geral controlam o sistema imune essencialmente pela estimulação de
M-CSF

(fator

estimulante

de

colônias

de

macrófagos)

consequentemente

aumentando o número de células pré-osteoclásticas (Brodbeck et al., 2002).
Os resultados mostraram que a forma em Bloco do biomaterial Orthogen®
possui uma capacidade osteogênica superior à forma em partículas, no modelo
experimental avaliado.

6 Conclusão
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6 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, com a utilização de diferentes técnicas,
pode se inferir que ambas as formas do enxerto ósseo Orthogen® são
biocompatíveis em tecido subcutâneo, no entanto, no formato em bloco revelou se
mais osteogênico do que a forma em partícula, provocando uma reação inflamatória
menos intensa e com menor frequência de CGM quando implantada em tecido
subcutâneo, e promovendo maior formação de tecido ósseo em defeito ósseo de
tamanho crítico em ratos.
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