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RESUMO 

 

As metaloproteinases da matriz (MMPs) são enzimas proteolíticas dependentes de 

zinco que degradam componentes da matriz extracelular, facilitando a remodelação 

tecidual e a migração celular. MMPs secretadas por osteoclastos exercem papel 

central na absorção óssea fisiológica e estão também associadas a processos de 

degradação patológica do osso. No entanto, o papel essencialmente “degradador” 

de osso das MMPs, particularmente da MMP-2, vem sendo questionado em anos 

recentes por estudos  que evidenciam sua importância na diferenciação de células 

da linhagem osteoblástica e na formação de tecido ósseo em cultura. Neste sentido, 

é possível que a MMP-2 exerça um papel importante na formação de tecido ósseo 

em processo de reparação. O objetivo do presente trabalho foi investigar a pretensa 

ação osteo-estimulatória da rhMMP-2 ligada à monoleína (usada como carreador) 

implantada em defeito confeccionado na calvária de ratos. Foram confeccionados 

defeitos ósseos unilaterais de 4 mm de diâmetro na calvária de ratos adultos; nos 

animais controles o defeito ósseo foi mantido com o preenchimento natural de 

coágulo sanguíneo e nos animais implantados o defeito foi preenchido com 

monoleína ou com rhMMP-2 ligada à monoleína. Os animais foram eutanasiados 

após 2 e 4 semanas e a taxa de neoformação óssea foi estimada em cortes 

histológicos por um método histométrico de contagem diferencial de pontos. A taxa 

de neoformação óssea foi semelhante nos animais dos grupos controle e monoleína 

e significativamente maior nos animais do grupo MMP-2, em ambos os períodos 

analisados. Os resultados permitem concluir que a monoleína não interferiu com o 

processo reparacional e pareceu eficaz como carreador da rhMMP-2, e adicionam 

evidências á hipótese da importância da atividade da MMP-2 para a formação 

óssea, em um modelo experimental in vivo de reparo ósseo. 

 

Palavras-Chave: Reparo ósseo, Metaloproteinases da matriz (MMPs), MMP-2 



 

PERES, J. A. Histometric evaluation of bone healing after implantation with rhMMP-2 

linked to monolein into rat calvarial defects. Ribeirão Preto, 2012. 69p. Dissertação 

(Mestrado em Biologia Oral). Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo. 

 

ABSTRACT 

 

Matrix metalloproteinases (MMPs) are zinc-dependent proteolytic enzymes that 

degrade extracellular matrix components, facilitating cell migration and tissue 

remodeling. MMPs secreted by osteclasts are important in the physiological bone 

resorption as in pathological bone degradation. However, the essentially bone 

absorbing hole of MMPs, particularly of the MMP-2, has been questioned in recent 

years by studies that show its importance in osteoblastic cells differentiation and in 

vitro bone formation. Therefore, the MMP-2 may have also an important hole in 

reparational bone formation. The purpose of the present study was to investigate the 

pretense osteostimulatory effect  of the rhMMP-2 linked to monoolein (used as a 

carrier) implanted into rat calvarial defects. Bone defects of 4mm in diameter were 

created unilaterally in rats calvaria and filled with natural blood clot (control), 

monoolein  or rhMMP-2 linked to monoolein. The animals were killed 2 and 4 weeks 

postoperatively and the rate of new bone formation was estimated in histological 

sections by a histometric differential point-counting method. The rate of reparational 

bone formation was similar in the animals from control and monoolein groups and 

was significantly greater in the MMP-2 group, in both periods. From the results it may 

be concluded that monoolein did not interfere with the reparacional process and 

seemed effective as a rhMMP-2 carrier. In addition, the results add evidence to the 

importance of MMP-2 activity  for bone formation, in an in vivo bone healing 

experimental model.  

 

Key Words: Bone healing, Matrix metalloproteinases (MMPs), MMP-2 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Defeitos ósseos de grandes dimensões, congênitos ou devidos a doenças ou 

traumas, costumam ser problemas médicos ou odontológicos de difícil solução que, 

deixados ao seu livre curso, não se resolvem ou o fazem muito lentamente e de 

forma incompleta. Situações como essas se beneficiam do uso de biomateriais que 

substituam o tecido ósseo perdido ou estimulem a osteogênese reparacional.  

Há no mercado uma variedade de biomateriais orgânicos e sintéticos 

diferentes quanto à origem, método de preparação, composição química, 

características estruturais e, portanto, quanto às propriedades e à resposta que 

evocam nos tecidos biológicos. Apesar dos avanços científico e tecnológico nesta 

área, ainda não existe um material que preencha todos os requisitos para garantir o 

sucesso de sua utilização clínica. Os resultados mais previsíveis ainda são obtidos 

com os enxertos ósseos autógenos que, não obstante, apresentam inconvenientes 

para sua utilização. As alternativas incluem os implantes ósseos homógenos e 

heterógenos, proteínas morfogenéticas ósseas e uma diversidade de substitutos 

ósseos sintéticos. Permanece, portanto, o interesse pelo desenvolvimento de novos 

materiais que substituam o osso humano e/ou favoreçam a regeneração óssea.  

As metaloproteinases da matriz (MMPs) são enzimas que regulam a 

composição da matriz extracelular, por sua capacidade de degradar componentes 

da matriz, facilitando a remodelação tecidual e a migração celular. Existe também 

clara associação entre atividade aumentada de várias MMPs e perda óssea, em 

diversas situações patológicas. Evidências recentes, no entanto, questionam o papel 

essencialmente “degradador” de osso das MMPs, particularmente da MMP-2, que 

apresenta altos níveis de atividade em cultura de células osteogênicas e tem sua 

expressão aumentada nos eventos iniciais de osteointegração de implantes. Uma 

indicação recente da importância da MMP-2 para a manutenção da normalidade do 

tecido ósseo foi a descrição de uma mutação que a inativa e produz um fenótipo 

osteolítico grave em adultos.  

O objetivo do presente trabalho foi investigar a possível ação osteo-

estimulatória da MMP-2 implantada em defeito confeccionado em calvária de ratos.  
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Remodelação e Regeneração Ósseas 

O tecido ósseo tem papel fundamental no suporte, sustentação e proteção 

dos órgãos, além de representar a maior reserva de cálcio do organismo, 

disponibilizando-o para permitir a homeostasia deste íon no sangue. Para cumprir 

adequadamente estas funções, sofre continuamente processos de formação e 

absorção que se sucedem no tempo e/ou no espaço (remodelação óssea). O osso 

alveolar tem particularidades associadas à sua função como suporte primário dos 

elementos dentários, estando sujeito à remodelação rápida e contínua decorrente da 

erupção dos dentes, das demandas funcionais da mastigação e das adaptações 

posicionais (Sodek e Mckee, 2000). 

A remodelação óssea envolve, por um lado, a formação e mineralização da 

matriz (a cargo dos osteoblastos), e por outro sua absorção (a cargo dos 

osteoclastos). A completa diferenciação celular, bem como a atividade funcional 

plena e adequada, responsáveis pela formação e absorção de matriz num ritmo e 

duração necessários para a normalidade do tecido ósseo, dependem da 

comunicação e interação entre as células das linhagens osteoblástica e 

osteoclástica.  

Os osteoblastos estimulam e modulam a diferenciação e função dos 

osteoclastos produzindo citocinas, tais como fator de necrose tumoral (TNF), 

interleucinas (IL-1 e, IL-6), fator estimulador de colônias de monócitos (M-CSF), 

ligante do receptor de fator de transcrição nuclear beta (RANKL), que se ligam 

diretamente às células precursoras da linhagem osteoclástica (Teitelbaum, 2000; 

Phan et al., 2004). Estimulados por estas citocinas, os osteoclastos liberam ácidos e 

proteases (catepsinas, metaloproteinases) que dissolvem a parte mineral e 

degradam a matriz orgânica promovendo sua dissolução progressiva e a 

conseqüente liberação de fatores de crescimento e diferenciação ali armazenados. 

Os fatores de crescimento derivados do osso estimulam a diferenciação e atividade 

dos osteoblastos, destacando-se entre eles o fator de crescimento de plaquetas 

(PDGF), fatores de crescimento de fibroblastos (FGFs), fator transformador de 

crescimento β (TGF-β), fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs), fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) e as proteínas morfogenéticas ósseas 
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(BMPs) (Devescovi et al., 2008). Os osteócitos, a etapa final da diferenciação dos 

osteoblastos, utilizam sinais derivados da clivagem do colágeno para se 

comunicarem entre si e com osteoblastos e osteoclastos localizados na superfície da 

matriz; na ausência desta sinalização, os diferentes tipos de células ósseas sofrem 

apoptose (Krane e Inada, 2008). 

O tecido ósseo tem reconhecida capacidade de regeneração espontânea e 

seu reparo envolve uma cascata complexa de eventos biológicos regulados por 

células e por fatores de crescimento secretados pelas próprias células ósseas e 

também por células reativas presentes no local da injúria, que agem de forma 

coordenada para estimular a migração, proliferação e diferenciação de células 

osteoprogenitoras e a neoformação vascular (Luginbuehl et al., 2004; Devescovi et 

al., 2008). No entanto, defeitos ósseos de grandes dimensões, congênitos ou 

decorrentes de doenças, traumas ou cirurgias, costumam ser problemas médicos e 

odontológicos de difícil solução que, deixados ao seu livre curso, não se resolvem ou 

o fazem muito lentamente e de forma incompleta. Situações como essas se 

beneficiam do uso de estratégias que visam estimulação da osteogênese 

reparacional ou a substituição do tecido ósseo perdido. 

 

2.2. Biomateriais 

 Biomaterial é um material natural ou sintético destinado a interagir com 

sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir um órgão, tecido ou 

função do organismo (Williams, 1999). Os biomateriais podem ter origem autógena 

(material orgânico obtido e empregado no mesmo indivíduo), homógena (material 

orgânico obtido de outro  indivíduo da mesma espécie), heterógena (material 

orgânico obtido de indivíduo de espécie diferente) ou serem  sintéticos (aloplásticos) 

de natureza metálica, cerâmica ou plástica (Moore et al., 2001; Perri de Carvalho et 

al., 2004).  

O requisito mínimo para implantação de um material no interior de tecidos 

biológicos é a biocompatibilidade, definida como a habilidade de um biomaterial em 

desempenhar a função terapêutica desejada, sem desencadear qualquer efeito local 

ou sistêmico indesejável no hospedeiro, gerando uma resposta celular ou tissular o 

mais benéfica possível na situação específica e otimizando a performance clínica 

daquela terapia (Williams, 2008). Qualquer material estranho colocado acidental ou 
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deliberadamente no interior dos tecidos vivos provoca uma resposta, e não é a 

resposta em si, mas sua extensão, intensidade e duração que definem a 

biocompatibilidade. A resposta ideal dos tecidos biológicos a um biomaterial é 

aquela em que a resposta inflamatória inicial decorrente do ato cirúrgico é 

rapidamente resolvida, sem a permanência de infiltrado inflamatório crônico ou 

desenvolvimento de resposta imunológica.  Para que um biomaterial cumpra sua 

função biológica com sucesso, além de ser biocompatível, deve possuir 

características como previsibilidade, aplicabilidade clínica, ausência de riscos trans-

operatórios e sequelas pós-operatórias mínimas, além de aceitação pelo paciente. 

Espera-se ainda que ele não seja carcinogênico, que apresente estabilidade química 

e biológica, resistência mecânica e elástica adequadas e tenha baixo custo (Boss et 

al., 1995).  

 

2.3. Biomateriais para Substituição de Tecido Ósseo  

Existe grande interesse científico e clínico quanto ao desenvolvimento de 

materiais que substituam, em parte ou na totalidade, ossos humanos e/ou favoreçam 

a regeneração óssea, tanto no complexo craniofacial como em outras partes do 

esqueleto. Para utilização como substitutos ósseos, espera-se que os materiais 

apresentem propriedades de osteocondução (materiais que funcionam como uma 

superfície de suporte para adesão e proliferação de células osteoblásticas, que 

promovem na seqüência a formação de tecido ósseo mineralizado), osteoindução 

(materiais que contêm proteínas indutoras normalmente presentes na matriz 

orgânica do tecido ósseo e são capazes de induzir diferenciação de células 

mesenquimais indiferenciadas em condroblastos ou osteoblastos), osteogênese 

(materiais que possuem osteoblastos viáveis, capazes de determinar a formação de 

novo osso quando enxertados no tecido hospedeiro) e/ou osteopromoção (materiais 

que se constituem em barreiras físicas para o isolamento anatômico do local em 

reparação, visando à seleção das células que promovem o reparo, ao mesmo tempo 

em que excluem células concorrentes inibitórias) (Moore et al., 2001; Perri de 

Carvalho et al., 2004). 

Nas clínicas médica e odontológica tem-se utilizado uma grande diversidade 

de biomateriais orgânicos e sintéticos que diferem quanto à origem, método de 

preparação, composição química, características estruturais e, portanto, quanto às 

propriedades e à resposta que evocam nos tecidos biológicos.  Os resultados mais 
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previsíveis para estimular a regeneração ou substituir o tecido ósseo ainda são 

obtidos com os enxertos ósseos autógenos porosos que, além de terem 

osteoblastos viáveis e fornecerem fatores de indução óssea, possuem uma estrutura 

porosa que favorece o crescimento fibrovascular e osteogênico em seu interior; no 

entanto, eles têm a inconveniência da morbidade cirúrgica da fonte doadora e da 

disponibilidade limitada (Moore et al., 2001; Geiger et al., 2003; Sanada et al., 2003).  

As alternativas incluem os implantes ósseos homógenos e heterógenos e uma 

diversidade de substitutos ósseos sintéticos (Perri de Carvalho et al., 2004). Os 

implantes ósseos homógenos são originados de ossos de cadáveres humanos e, 

apesar de todos os cuidados em seu processamento, apresentam risco potencial de 

desencadear infecção ou reação imune no hospedeiro e têm necessidade de 

armazenamento especial (Moore et al., 2001; Geiger et al., 2003; Sanada et al., 

2003), o que resulta nos altos custos dos bancos de ossos. Os implantes ósseos 

heterógenos são obtidos de outras espécies animais e, dada a abundância e baixo 

custo do osso bovino, aliados ao processamento adequado que minimiza os riscos 

de transmissão de infecção, diversas empresas nacionais, canadense e européias 

têm produzido implantes ósseos bovinos para utilização nas práticas médica e 

odontológica (Sanada et al., 2003). 

Desde o início da década de 70, uma variedade de substitutos ósseos 

sintéticos têm sido desenvolvidos na tentativa de minimizar as dificuldades inerentes 

à utilização dos enxertos ósseos autógenos e dos implantes ósseos homógenos e 

heterógenos. Os materiais aloplásticos mais comumente utilizados na área médico-

odontológica são os metais ou ligas metálicas, as cerâmicas, os polímeros, os 

compósitos e os vidros bioativos (Moore et al., 2001). Apesar da grande variedade 

de materiais orgânicos e sintéticos capazes de substituir o tecido ósseo ou de 

estimular a osteogênese reparacional, e em que pese o avanço crescente no seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, ainda não existe um material que preencha 

todos os requisitos desejados. 

Adicionalmente ao uso dos biomateriais convencionais, a estimulação 

bioquímica local com BMPs ou com outros fatores de crescimento e diferenciação, 

separadamente ou em conjunto, pode representar uma alternativa vantajosa em 

procedimentos que visem à reconstrução ou preenchimento de falhas ósseas, por 

suplantar muitas das dificuldades e inconvenientes apresentados pela utilização dos 

enxertos ósseos (Fischer et al., 2011). No entanto, definir as doses e sequência 
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temporal adequadas à cascata dos eventos reparatórios tem sido um desafio para 

pesquisadores de diferentes áreas da saúde. 

 

2.4. Fatores de Crescimento e Diferenciação 

A matriz orgânica do osso é rica em fatores de crescimento e diferenciação e 

dentre eles destacam-se as BMPs, que são sintetizadas e secretadas pelos 

osteoblastos e incorporadas à matriz durante a formação óssea. Embora tenham 

sido descobertas por sua habilidade em induzir formação óssea ectópica (Urist, 

1965), sabe-se hoje que as BMPs desempenham numerosas funções nos processos 

de embriogênese, formação do esqueleto, hematopoiese e neurogênese. No 

momento são conhecidas 20 BMPs, que pertencem à superfamília do TGF-β 

(Dimitriou e Giannoudis, 2005), e duas se destacam pela capacidade osteoindutora, 

as BMPs-2 e -7 (Geiger et al., 2003). As BMPs, liberadas da matriz durante a 

absorção óssea osteoclástica, induzem a diferenciação de células mesenquimais 

indiferenciadas em osteoblastos, estimulando a formação de osso nos processos de 

remodelação e reparo (Phan et al., 2004). 

Em estudos pré-clínicos, realizados com diferentes espécies animais, as 

BMPs mostraram-se eficientes na promoção do reparo de defeitos de ossos de 

diferentes naturezas (calvária, ossos longos, mandíbula e maxila), inclusive na 

promoção do reparo de defeitos de tamanho crítico (com dimensões que 

impossibilitam a neoformação óssea, resultando em formação de tecido fibroso 

cicatricial) (Caúla et al., 1999; Dimitriou e Giannoudis, 2005). Particularmente as 

BMPs recombinantes humanas rhBMP-2 e rhBMP-7 têm sido utilizadas com 

aparente sucesso na recuperação de lesões ósseas nas clínicas ortopédica e 

dentomaxilofacial (Geiger et al., 2003; Dimitriou e Giannoudis, 2005). No entanto, 

alguns trabalhos discutem a segurança e eficácia do uso clínico de BMPs, relatando 

a formação óssea excessiva e a possibilidade de toxicidade, imunogenicidade e 

carcinogênese, associadas ao uso de doses excessivas da proteína e/ou ao 

colágeno utilizado como seu carreador (Dimitriou e Giannoudis, 2005). Além disso, o 

uso clínico de BMPs tem apresentado grande variabilidade nas respostas 

individuais, comparativamente aos resultados obtidos em animais (Groeneveld e 

Burger, 2000 apud Dimitriou e Giannoudis, 2005). A dificuldade para utilização 

clínica das BMPs está no fato de que, por serem solúveis e rapidamente difusíveis 

nos meios biológicos, para atingirem a máxima eficácia sem a necessidade de doses 
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excessivamente altas elas devem ser associadas a um material carreador que 

promova sua liberação continua, num ritmo compatível com o da neoformação óssea 

(Geiger et al., 2003; Dimitriou e Giannoudis, 2005; Calixto et al., 2007; Fischer et al., 

2011).   

Outros fatores de crescimento e diferenciação (FGFs, IGFs, TGF-β, PDGF, 

VEGFs), usados isolada ou conjuntamente, têm apresentado resultados positivos 

em diferentes modelos experimentais de defeito ósseo (Blumenfeld et al., 2002), 

com alguns resultados contraditórios, indicando a necessidade de mais estudos para 

definir as melhores estratégias para disponibilizar estes fatores no local da injúria e 

para estabelecer as doses e sequência de aplicação mais adequadas (Oreffo, 2004; 

Devescovi et al., 2008; Schmidmaier et al., 2008). Além disso, existe um número 

limitado de avaliações clínicas controladas para garantir sua eficácia, sendo 

necessários mais estudos antes de seu uso clínico, sobretudo em vista do alto custo 

da produção de fatores de crescimento recombinantes (Devescovi et al., 2008).  

O gel de plaquetas (PG) ou plasma rico em plaquetas (PRP), um produto 

sanguíneo rico em plaquetas produzido por método simples e de baixo custo, libera 

uma diversidade de fatores de crescimento e diferenciação (VEGFs, IGFs, TGF-β, 

PDGF, EGF) e é uma alternativa possível ao uso de fatores de crescimento 

recombinantes, com a vantagem de reproduzir uma condição fisiológica pela 

combinação desses fatores. No entanto, a eficácia de seu uso experimental ou 

clínico, isoladamente ou em combinação com implantes ósseos e/ou células 

mesenquimais da medula óssea, tem sido contestada (Devescovi et al., 2008; 

Giovanini et al., 2010; Kotsovilis et al., 2011), alegadamente devido a fatores ligados 

à sua preparação, à utilização em quantidade insuficiente ou à presença de 

quantidade significativa de TGF-β, que sabidamente é um dos principais 

estimuladores da síntese e deposição de colágeno e do desenvolvimento de fibrose 

(Giovanini et al., 2010).  

 

2.5. Carreadores  

São considerados requisitos para um carreador ideal de BMPs (ou de outros 

fatores de crescimento) que eles sejam biocompatíveis e não-tóxicos, que 

apresentem baixa imunogenicidade, que formem uma interface com os tecidos 

circundantes, que tenham afinidade pelas BMPs e pelo tecido ósseo e protejam as 
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BMPs contra atividades proteolíticas do meio, que sejam passíveis de esterilização e 

apresentem estabilidade mecânica, maleabilidade e geometria adequada (forma, 

tamanho, porosidade) para permitir infiltração de células e vasos sangüíneos. Mas a 

principal característica de um carreador é que ele sofra degradação biológica 

contínua e controlada, retendo as BMPs pelo tempo necessário ao reparo e 

permitindo sua liberação em um ritmo compatível com o da neoformação óssea 

(Groeneveld e Burger, 2000; Weber et al., 2002; Geiger et al., 2003; Dimitriou e 

Giannoudis, 2005; Calori et al., 2009; Fischer et al., 2011).  

Dentre os carreadores testados experimentalmente estão os componentes da 

matriz extracelular, isolados ou combinados (colágeno, fibronectina, 

glicosaminoglicanas), a matriz óssea mineral ou desmineralizada, os materiais 

sintéticos (as cerâmicas como fosfato tricálcio e hidroxiapatita na forma de blocos, 

grânulos e discos; os polímeros particulados ou em forma de discos; os biovidros; os 

ácidos polilático e poliglicólico e seus copolímeros), os compósitos (pó de dentina-

condroitinsulfato-colágeno e hidroxiapatita-colágeno) e os metais (Groeneveld e 

Burger, 2000; Weber et al., 2002; Geiger et al., 2003; Dimitriou e Giannoudis, 2005; 

Issa et al., 2008; Calori et al., 2009; Fischer et al., 2011).  

BMPs associadas a carreadores diversos tem sido testadas em diferentes 

situações experimentais com resultados contraditórios, provavelmente devido aos 

inúmeros fatores que podem interferir, dentre eles a concentração/dose de BMPs e o 

tipo de carreador utilizado, uma vez que a cinética da retenção/liberação é 

determinante da eficácia osteoindutora (Groeneveld e Burger, 2000; Weber et al., 

2002; Geiger et al., 2003; Calixto et al., 2007). Muitos sistemas carreadores 

apresentam limitações em termos de biodegradabilidade, reações inflamatória e 

imunogênica, transmissão de doenças e, mais importante, inabilidade em promover 

liberação contínua e controlada da proteína no local de interesse (Calixto et al., 

2007; Fischer et al., 2011).  

A eficácia em promover liberação controlada de fatores de crescimento para 

estimular a osteogênese reparacional está intimamente associada à forma de 

incorporação da proteína ao seu carreador e à necessidade específica de uso. A 

incorporação pode se dar: a) pela simples imersão do carreador em uma solução do 

fator de crescimento,  que permanece adsorvido à sua superfície, para uso imediato 

ou após prévia liofilização e estocagem; b) pela ligação das moléculas do fator de 

crescimento à superfície do carreador; c) pela incorporação do fator de crescimento 
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à matriz do carreador. Considera-se que para um carreador não degradável, 

portanto um material permanente, a ligação do fator de crescimento à sua superfície 

seria o procedimento adequado. Para carreadores biodegradáveis, idealmente num 

ritmo compatível com o da neoformação óssea, a incorporação dos fatores de 

crescimento à sua matriz seria o ideal, por permitir a liberação gradual do fator de 

crescimento durante sua degradação. A simples adsorção do fator de crescimento à 

superfície do carreador é inadequada do ponto de vista da cinética do reparo ósseo 

(Schliephake, 2010). 

Há numerosos relatos de efeitos benéficos da rhBMP-2 carreada por esponja 

de colágeno, estimulando, em humanos e em diferentes espécies animais, o reparo 

de fratura de ossos longos, o reparo de defeitos ósseos de tamanho crítico 

produzidos na mandíbula, em rádio e em fêmur, o ritmo de fusão espinhal, a 

formação de osso alveolar visando à colocação de implantes metálicos, o 

reparo/reconstrução do sinus maxilar, o aumento do assoalho do seio maxilar e da 

crista alveolar, a preservação da crista alveolar após extração dentária (Geiser et al., 

2003; Devescovi et al., 2008). Um gel de monoleína foi usado como carreador de 

rhBMP-2 em um modelo de distração osteogênica aguda em mandíbula de rato, e os 

resultados sugeriram sua eficácia em garantir a liberação da proteína, que estimulou 

a osteogênese reparacional no grupo tratado (Issa et al., 2009). Adicionalmente, 

materiais de naturezas diversas formulados como nano ou micropartículas tem sido 

testados em modelos animais como carreadores de BMPs, abrindo novas 

perspectivas para o tratamento de lesões ósseas com fatores de crescimento e 

diferenciação (Calori et al., 2009). 

Estão comercialmente disponíveis para utilização clínica, aprovadas por 

agências regulatórias americana e européias, as rhBMPs-2 e -7 utilizando como 

carreador o colágeno bovino tipo 1, particulado ou na forma de esponja (Geiger et 

al., 2003; Dimitriou e Giannoudis, 2005; Devescovi et al., 2008). Permanece, no 

entanto, a necessidade de mais investigações para elucidar o sistema carreador 

ideal, a dose adequada e a real concentração de BMPs no sítio da lesão, pois os 

sistemas carreadores disponíveis para utilização clínica ainda requerem altas doses 

de BMPs para se alcançar o resultado osteogênico desejado, levantando 

questionamentos quanto à segurança e ao alto custo.  
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2.6. Terapia Gênica 

Alternativamente ao tratamento de perdas tissulares pela aplicação direta de 

fatores de crescimento e diferenciação (terapia protéica), está sendo investigada a 

terapia gênica, que consiste na inserção de genes codificadores em células do 

hospedeiro para induzir a expressão de moléculas envolvidas na resposta 

regenerativa. Na terapia gênica local, o DNA codificador pode ser introduzido 

diretamente no sítio de interesse (transdução in vivo) ou ser introduzido em células 

coletadas do hospedeiro que, após expansão em cultura, são re-implantadas no sítio 

de interesse (transdução in vitro). No processo de transferência do gene, visando 

intensificar a entrada do DNA no núcleo da célula alvo e consequentemente 

aumentar a expressão gênica, têm sido utilizados vetores virais (transdução) e não-

virais (transfecção). Da mesma forma que se discutiu acerca dos carreadores de 

proteínas, os possíveis vetores devem apresentar um conjunto de características 

que os habilite a cumprir adequadamente sua função. Os vetores virais têm a 

vantagem da alta eficiência de transdução (introdução do DNA no núcleo da célula 

alvo), mas concomitantemente a desvantagem do risco de imunogenicidade, 

enquanto os vetores não-virais apresentam menor eficiência de transfecção. O vetor 

ideal ainda não foi concebido. Já existem relatos de resultados promissores da 

utilização de terapia gênica para regeneração óssea em modelos animais, mas 

antes da possibilidade de sua utilização clínica tem que ser investigada a segurança 

do uso dos vetores virais (Dimitriou e Giannoudis, 2005; Devescovi et al., 2008; 

Fischer et al., 2011). 

 

2.7. Metaloproteinases da Matriz (MMPs) 

As MMPs formam o maior grupo de enzimas que regulam a composição da 

matriz extracelular e são essenciais em vários processos biológicos normais, como 

os relacionados com o desenvolvimento embrionário e a morfogênese. Elas são 

proteases dependentes de cálcio e zinco, com capacidade de degradar 

componentes da matriz extracelular facilitando a remodelação tecidual e a migração 

celular (Woessner, 2001). As MMPs secretadas por osteoclastos exercem papel 

central na absorção óssea fisiológica verificada no ciclo de remodelação (Phan et al., 

2004). 
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A MMP-1, a primeira a ser descrita, é a enzima responsável pela perda da 

cauda do girino (Gross e Lapiere, 1962), sendo, pois, associada a um processo de 

lise acentuado. Em processos patológicos caracterizados pela degradação de 

colágeno no corpo humano, incluindo o tecido ósseo, as MMPs estão aumentadas. 

Há evidências de níveis aumentados de MMPs no líquido sinovial de articulações 

inflamadas (Yokohama et al., 1995; Takagi et al., 1998; Takei et al., 1999) e nos 

tecidos e fluidos que circundam implantes que falharam (Takei et al., 1999). A 

doxiciclina, usada em doses sem efeito antimicrobiano para diminuir a perda óssea 

relacionada à doença periodontal, tem seu efeito fundamentado na inibição de 

MMPs (Ryan et al., 1996). 

Entretanto, nos últimos anos o papel essencialmente “degradador” de osso 

das MMPs, particularmente da MMP-2, vem sendo questionado por estudos que 

evidenciam sua importância nos eventos iniciais de formação de osso em cultura de 

células (Karsdal et al., 2002;  Shubayev et al., 2004; Oum'hamed et al., 2004). 

Portanto, embora as MMPs sejam consideradas, no geral, proteases osteolíticas, 

numerosas evidências apontam para a importância da atividade da MMP-2 na 

diferenciação de células da linhagem osteoblástica. Neste sentido, é possível que a 

MMP-2 exerça um papel importante na formação de tecido ósseo em processo de 

reparação. 
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3.  PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi investigar a pretensa ação osteo-

estimulatória da rhMMP-2 ligada à monoleína (carreador), implantada em defeito 

confeccionado na calvária de ratos.  

O reparo ósseo foi avaliado pela estimativa da fração de trabéculas ósseas 

neoformadas, por método histométrico, nos períodos de 2 e 4 semanas após a 

cirurgia.  

Para tanto, foram comparados defeitos controles (com preenchimento natural 

de coágulo sanguíneo), defeitos implantados apenas com monoleína e defeitos 

implantados com rhMMP-2 ligada à monoleína.  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Biomateriais: Produção, Ligação, Ensaios de Pureza, Liberação e 
Atividade 

 A rhMMP-2 utilizada no presente trabalho foi produzida em bactéria 

geneticamente modificada (Escherichia Coli, linhagem BL21-PLys), pela tecnologia 

do DNA recombinante. Sua produção, assim como a ligação com a monoleína e os 

testes de pureza e atividade da proteína, foram feitos no laboratório da Prof. Dra. 

Raquel F. Gerlach, do Departamento de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da 

Faculdade de Odontologia e Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 

(FORP/USP). Os testes de liberação após a mistura da proteína com monoleína 

foram feitos no laboratório da Prof. Dra. Marilisa Guimarães Lara, do Departamento 

de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo (FCFRP/USP). 

 O material utilizado como carreador da rhMMP-2 foi a monoleína em solução 

aquosa, preparada a partir de monoglicerídeos destilados de óleo de canola 

(Myverol 18-99, Eastman Chemical Company, Tennessee, United States), 

gentilmente cedida pela Prof. Dra. Marilisa Guimarães Lara (Departamento de 

Ciências Farmacêuticas da FCFRP-USP), onde também foi realizada parte dos 

testes de liberação da proteína. 

 Detalhes dos materiais, equipamentos e procedimentos experimentais 

pertinentes constam do Apêndice. 

  

 4.2. Animais Experimentais 

 Foram utilizados inicialmente 60 ratos Wistar adultos (cerca de 600 g de peso 

corporal), procedentes do Biotério Central do Campus da USP de Ribeirão Preto. Os 

animais foram mantidos em número de dois por caixa de polietileno (41x34x16cm), 

em condições controladas de temperatura (23 ± 2o C) e iluminação (12 h de 

iluminação diária) e receberam ração comercial e água a vontade.  O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Campus da USP de Ribeirão 

Preto (Processo 10.1.1305.53.2). 
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4.3. Procedimento Cirúrgico  

Os animais foram pesados e anestesiados com solução de Cloridrato de 

Cetamina 10% (Ketamina Agener, União Química Farmacêutica Nacional S/A, 

Embu-Guaçu, SP, Brasil; 75 mg/kg) associada à Xilazina (Dopaser, Laboratórios 

Calier S/A, Barcelona, Espanha; 10 mg/kg por via intraperitoneal), na dose de 0,2 

mL de solução/100 g de peso corporal. Após anestesia, com o animal posicionado 

em decúbito ventral sobre a mesa cirúrgica, procedeu-se à tricotomia, seguida de 

anti-sepsia com álcool 70% e de incisão dos tecidos cutâneo e muscular de 

aproximadamente 3 cm  de extensão, no sentido ântero-posterior, na região central 

da calvária, utilizando-se lâmina de bisturi estéril número 15 montada em cabo de 

bisturi número 3.  

Os tecidos moles foram divulsionados com tesoura de pontas rombas para 

exposição do periósteo, e este foi incisado no mesmo sentido dos tecidos cutâneos, 

com lâmina de bisturi estéril número 15, e em seguida divulsionado cuidadosamente 

de modo a expor a superfície óssea desejada dentro de um campo cirúrgico estéril. 

Um defeito ósseo esférico foi criado no osso frontal, do lado direito da sutura sagital 

mediana, utilizando-se uma broca trefina (Broca Trephine 4mm MK Dent) adaptada 

no contra-ângulo de um micromotor (Kavo), com 20.000 rpm. Procedeu-se à 

perfuração completa da tábua óssea, mantendo-se a integridade das meninges e 

criando-se um defeito esférico de  4 mm de diâmetro e cerca de 1,5 mm de 

espessura. Todo o procedimento cirúrgico foi realizado sob irrigação constante e 

abundante com soro fisiológico estéril a 0,9%. 

Nos animais controles, o defeito ósseo foi mantido com o preenchimento 

natural de coágulo sanguíneo. Nos animais dos grupos tratados, o defeito ósseo foi 

preenchido com biomaterial (monoleína ou metaloproteinase ligada à monoleína), 

com consistência de gel, utilizando-se uma espátula número 5 estéril e procurando-

se o completo preenchimento do defeito, mas evitando-se o extravasamento (cerca 

de 75 mg de material por defeito ósseo). Na sequência, o periósteo foi rebatido e 

suturado com fio catgut 5-0 (Ethicon, Johnson & Johnson, São José dos Campos, 

SP, Brasil) e o tecido cutâneo suturado com fio de seda 4.0 (Ethicon, Johnson & 

Johnson, São José dos Campos, SP, Brasil). Finalizada a cirurgia, os animais 

receberam uma única dose (0,2 mL/100 mg de peso corporal, via intramuscular) de 

penicilina (Pentabiótico Veterinário para animais de pequeno porte - Fort Dodge®, 
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Campinas, SP, Brasil) e permaneceram sob observação diária, sendo feita a limpeza 

das caixas e a troca da maravalha três vezes por semana. 

 

 

 

Alguns animais morreram durante ou logo após a cirurgia. Adicionalmente, os 

animais em que a análise histológica revelou  a presença de exsudato purulento, 

indicativo de infecção, não foram utilizados para a histometria.  Os 44 animais 

restantes passaram a constituir 3 grupos experimentais:  

• Grupo Controle: os defeitos ósseos foram mantidos com o preenchimento 

natural de coágulo sanguíneo e os animais foram sacrificados após 2 (n = 9) e 

4 semanas (n = 9); 

• Grupo Monoleína: os defeitos ósseos foram preenchidos com monoleína 

(carreador) e os animais foram sacrificados após 2 (n = 3) e 4 semanas        

(n = 7); 

• Grupo MMP-2: os defeitos ósseos foram preenchidos com rhMMP-2 ligada à 

monoleína e os animais foram sacrificados após 2 (n = 7) e 4 semanas         

(n = 9). 

Figura 1. Sequência cirúrgica de criação do defeito ósseo na calvária de rato.  
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4.4. Sacrifício, Coleta e Processamento Histológico 

Nos períodos de 2 e 4 semanas após a cirurgia, os animais receberam uma 

dose excessiva de anestésico (0,4 mL/100 g peso corporal, via intraperitoneal) e, 

após constatação da morte, foram decapitados. Após remoção da mandíbula e dos 

tecidos cutâneos, a calvária foi fixada por imersão em solução de formol  10% 

durante 48 h, descalcificada (por 6 dias em solução de citrato de sódio  20% e ácido 

fórmico  30%, trocando-se a solução a cada 48 h) e lavada em água corrente por 24 

horas. Nesta fase, foi feita uma segunda aparação para obtenção dos defeitos 

ósseos circundados por osso frontal hígido e com uma lâmina delgada de tecido 

cerebral subjacente, que garantiram sua sustentação. Na sequência, as peças foram 

desidratadas, diafanizadas e incluídas em parafina, orientadas de maneira a permitir 

cortes semi-seriados longitudinais de 6 µm de espessura (aproveitamento-se 1 a 

cada 11 cortes), iniciando pela borda lateral mediana do defeito, que foram corados 

pela Hematoxilina e Eosina.  

 

4.5. Exame Histológico, Análises Histométrica e Estatística 

 Foi realizado exame histológico de todos os cortes presentes em todas as 

lâminas de cada animal. Para a histometria, foram selecionadas 4,5 ± 0,3 (média ± 

erro padrão da média) secções histológicas por animal, evitando-se secções 

contíguas e procurando-se manter eqüidistância entre elas.   

Análise Histométrica. O reparo ósseo foi avaliado pela estimativa da 

quantidade de trabéculas ósseas neoformadas, utilizando-se um microscópio óptico 

(Zeiss Axiostar Plus, Gottingen, Germany) munido de câmera digital de vídeo para 

captura de imagens (Zeiss Axiocam IC, Gottingen, Germany) e um programa para 

histometria de domínio público (Image J, version 1.38, disponível no sítio 

www.mcbiophotonics.ca/imagej).  Dentre as alternativas oferecidas pelo programa 

de histometria, optou-se pela contagem diferencial de pontos, utilizando-se uma 

grade de 638 pontos eqüidistantes (intersecção de 22 por 29 linhas) que se 

sobrepunham aos diferentes componentes de preenchimento do defeito ósseo em 

reparação (tecido de granulação, trabéculas ósseas neoformadas, tecido conjuntivo 

medular). Considera-se que a quantidade de pontos contados sobre cada 

componente seja proporcional ao volume relativo ocupado por ele. 
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Em cada secção histológica selecionada foram sobrepostas 4 grades, duas na 

borda esquerda da imagem histológica do defeito (uma da margem do defeito em 

direção ao seu interior e uma da margem do defeito em direção ao osso frontal 

contíguo) e duas na borda direita, obedecendo ao mesmo critério (figura 2).  

 

 

 

Foram contados 4798,2 ± 272,9 (média ± erro padrão da média) pontos por 

animal (apenas aqueles que se situavam sobre os componentes do reparo) e o 

volume de trabéculas ósseas neoformadas foi estimado pela quantidade de pontos 

contados sobre elas.  Nas imagens utilizadas para estimativa da neoformação óssea 

também foram realizadas medidas da extensão dos defeitos, utilizando-se o mesmo 

programa de histometria.  

Análise Estatística. A análise da evolução temporal do reparo ósseo (de 2 

para 4 semanas), bem como a comparação da quantidade de pontos sobre  

trabéculas ósseas neoformadas entre os 3 grupos experimentais (Controle versus 

Monoleína versus MMP-2) foram feitas pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

para comparação múltipla de amostras independentes, seguido do teste de Mann-

Whitney para comparação de amostras 2 a 2, utilizando-se um programa de 

estatística de domínio público (GraphPad Prism 5). 

 

1a 

1b 

3 
3 

E D 

G1 G2 
G3 G4 

md md 

2 

OF 
OF 

Figura 2. Representação esquemática das bordas esquerda (E) e direita (D) de secção 
histológica de defeito ósseo, mostrando trabéculas ósseas neoformadas em área 
subperiosteal (1a, 1b), por remodelação interna do osso frontal (2) e avançando 
centripetamente para o interior do defeito (3). OF = osso frontal; md = margem do defeito; G1, 
G2, G3, G4 = grades para contagem diferencial de pontos (os pontos são representados pela 
intersecção das linhas perpendiculares, sendo 22 linhas horizontais e 29 verticais). 
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5.  RESULTADOS 

  

5.1. Exame Histológico 

 

Osso Frontal e Defeito Ósseo 

A figura 3 mostra o aspecto histológico do osso frontal normal onde foram 

confeccionados os defeitos ósseos. Ele se apresenta como um osso compacto 

secundário lamelar (organizado em lâminas paralelas) revestido pelo periósteo, que 

externamente é constituído por dois folhetos de tecido conjuntivo (um superficial 

mais frouxo e outro mais denso em contato direto com o osso) e internamente 

(adjacente às meninges) é constituído por uma fina camada de tecido conjuntivo. 

Na figura 4 observa-se o aspecto histológico de um defeito ósseo margeado 

pelo osso frontal, preenchido por tecido de granulação na maior parte de sua 

extensão e com neoformação óssea a partir das margens. 

 

 

Figura 3. Aspecto histológico do osso frontal de rato. (A) Objetiva de 5 X; (B) ampliação de 
área óssea mostrada em (A); Pi = periósteo interno, Pe = periósteo externo. Coloração por 
Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Pe 
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Figura 4. Aspecto histológico de defeito ósseo. (A, B) preenchimento do defeito 
predominantemente por tecido de granulação (TG) com novas trabéculas ósseas (ON) 
formando-se centripetamente a partir do osso frontal (OF). (C) Detalhe do tecido de 
granulação de preenchimento do defeito. Coloração por HE, objetiva 5 X 

 

Reparo: Grupo Controle 

Ao final da segunda semana, o defeito dos animais do grupo controle estava 

preenchido predominantemente por tecido de granulação bastante vascularizado, 

com fibrilas colágenas delicadas e com infiltrado inflamatório crônico 

(linfoplasmocitário) variando de discreto a acentuado. A partir das margens do 

defeito havia neoformação centrípeta de osso imaturo primário (sem organização 

lamelar), com trabéculas irregulares rodeadas por osteoblastos e matriz 

aprisionando grande quantidade de osteócitos. Enquanto em alguns animais a 

neoformação óssea era incipiente, em outros apresentava-se mais proeminente, 

com trabeculado irregular avançando para o interior do tecido de granulação (figuras 

5 a 7).  
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Figura 5. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Controle - 2 semanas. 
(A) Trabéculas ósseas neoformadas (ON) a partir do osso frontal (OF) da margem do defeito 
(setas apontam a linha cementante entre ambos), TG = tecido de granulação. (B) Detalhe do 
tecido de granulação de preenchimento do defeito ósseo. Coloração por HE, objetiva 10 X. 

 

Figura 6. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Controle - 2 semanas. 
(A) Trabécula óssea neoformada (ON) a partir do osso frontal (OF) da margem do defeito; 
TG = tecido de granulação. (B) Ampliação da trabécula óssea neoformada mostrada em (A). 
Coloração por HE, objetiva 10 X. 
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Figura 7. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Controle - 2 semanas, 
preenchido por tecido de granulação com trabéculas ósseas proeminentes avançando a 
partir das margens. Coloração por HE, objetiva 5 X. 

 

Ao final da quarta semana, o defeito dos animais controles continuou 

preenchido predominantemente por tecido de granulação, neste período com maior 

quantidade de fibras colágenas porém ainda bastante vascularizado e com 

persistência do infiltrado inflamatório linfoplasmocitário de intensidade variável. Osso 

neoformado, com aspecto ainda imaturo e sem diferença aparente em quantidade 

comparativamente ao período de 2 semanas, formava-se centripetamente a partir 

das margens do defeito (figura 8). 

Em ambos os períodos, na maioria dos animais, observou-se, nas vizinhanças 

das margens do defeito, alguma neoformação óssea sob as lâminas interna e/ou 

externa do periósteo e também por remodelação interna do osso frontal (figuras 9 e 

10). 

 

 

 

B A 
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Figura 8. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Controle - 4 semanas. 
(A) Trabeculado ósseo neoformado (ON) centripetamente a partir do osso frontal (OF) da 
margem do defeito (demarcada pelas setas); neoformação óssea subperiosteal interna (�). 
(B) detalhe de trabécula óssea neoformada (ON) e do tecido de granulação (TG) mostrados 
em (A). Coloração por HE, objetiva 5 X. 

 

 

Figura 9. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Controle - 4 semanas. 
(A) Trabéculas ósseas neoformadas (ON) a partir do osso frontal (OF) da margem do 
defeito; as setas mostram as lâminas interna (Pi) e externa (Pe) do periósteo. (B) 
Trabeculado ósseo neoformado (ON) centripetamente a partir do osso frontal (OF) da 
margem do defeito. Tanto em (A) quanto em (B) observa-se também neoformação óssea 
subperiosteal externa e/ou interna (�). Coloração por HE, objetiva 5 X. 
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Figura 10. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Controle - 4 semanas, 
mostrando áreas de novas trabéculas ósseas (ON) formando-se por remodelação interna do 
osso frontal (OF), demarcadas pelas setas em (A) e pelo círculo em (B). Coloração por HE, 
(A) objetiva 10 X, (B) objetiva 5 X. 

 

Reparo: Grupo MMP-2 

O reparo dos animais do grupo MMP-2 seguiu, no geral, o mesmo padrão 

descrito para os controles, com os defeitos preenchidos predominantemente por 

tecido de granulação bastante vascularizado e com infiltrado inflamatório 

linfoplasmocitário de intensidade variável, exibindo neoformação óssea centrípeta de 

osso imaturo primário sem progresso aparente da segunda para a quarta semanas 

pós-cirurgia. Um achado peculiar deste grupo foi a marcante neoformação óssea 

nas vizinhanças do defeito, tanto sob as lâminas interna e/ou externa do periósteo 

quanto por remodelação interna do osso frontal (figuras 11 a 15). 

Em alguns animais, o exame histológico sugeriu maior quantidade de 

trabéculas ósseas neoformadas do que nos animais controles do mesmo período. 
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Figura 11. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo MMP-2 - 2 semanas.    
(A) Neoformação óssea (ON) centrípeta a partir do osso frontal (OF) da margem do defeito, 

e também por remodelação interna do osso frontal (∗∗∗∗) e com localização subperiosteal 
interna (�). (B) Trabeculado ósseo neoformado (ON) e tecido de granulação (TG) 
preenchendo o defeito ósseo. Coloração por HE, (A) objetiva 5 X, (B) objetiva 10 X. 

 

 

Figura 12. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo MMP-2 - 2 semanas. 
(A, B) Neoformação óssea (ON) proeminente a partir da margem do defeito. Em (B), 
demarcadas pelas setas, observam-se as lâminas periosteais interna (Pi) e externa (Pe). 
Coloração por HE, (A) objetiva 5 X, (B) objetiva 10 X. 
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Figura 13. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo MMP-2 - 2 semanas. 
(A, B) Neoformação óssea a partir do osso frontal (OF), com localização subperiosteal 
externa (�). As setas demarcam a lâmina periosteal externa (Pe). Coloração por HE, (A) 
objetiva 5 X, (B) objetiva 10 X. 

 

 

Figura 14. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo MMP-2 - 2 semanas. 
(A, B) Neoformação óssea centrípeta a partir do osso frontal (OF) da margem do defeito e 
também com localização subperiosteal interna (�). As setas demarcam a lâmina periosteal 
interna (Pi). Coloração por HE, (A) objetiva 5 X, (B) objetiva 10 X. 
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Figura 15. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo MMP-2 - 4 semanas. 
(A) Neoformação óssea (ON) proeminente a partir do osso frontal (OF) da margem do 
defeito; as setas demarcam as lâminas periosteais interna (Pi) e externa (Pe). (B) Tecido 
conjuntivo de preenchimento do defeito ósseo exibindo infiltrado inflamatório 
linfoplasmocitário. Coloração por HE, objetiva 5 X. 

 

 

Reparo: Grupo Monoleína 

O exame histológico do defeito dos animais do grupo monoleína não mostrou 

diferença marcante comparativamente aos animais controles do mesmo período 

(figuras 16 e 17). 
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Figura 16. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Monoleína – 2 
semanas. (A) Tecido de granulação ricamente vascularizado exibindo infiltrado inflamatório 
linfoplasmocitário. (B) Trabéculas ósseas neoformadas a partir do osso frontal da margem 
do defeito. Coloração por HE, objetiva 10 X. 

 

 

 

Figura 17. Aspecto histológico de defeito ósseo de animal do Grupo Monoleína – 4 
semanas. (A) Novas trabéculas ósseas (ON) formando-se a partir do osso frontal (OF) da 
margem do defeito. (B) Remodelação interna do osso frontal (OF) próximo à margem do 

defeito (∗∗∗∗) e neoformação óssea com localização subperiosteal interna (�); as setas 
demarcam as lâminas periosteais interna (Pi) e externa (Pe). Coloração por HE, objetiva      
5 X. 
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5.2. Análise Histométrica 

Foram feitos cortes histológicos semi-seriados de 6 µm de espessura 

(aproveitando-se 1 a cada 11 cortes), iniciando pela borda lateral mediana do 

defeito. Assim, à medida que os cortes se aprofundavam em direção à área central, 

foram obtidos defeitos com extensão crescente. 

A figura 18 mostra a variação de extensão de defeitos ósseos medidos nos 

animais dos grupos Controle, Monoleína e MMP-2, nos períodos de 2 e 4 semanas 

após a cirurgia. No intervalo demarcado pelas linhas (entre 1370 µm e 5140 µm de 

extensão) foram encontrados defeitos nos animais dos três grupos experimentais, e 

por isto este foi o intervalo escolhido para as medidas de neoformação óssea.  

 

Figura 18. Variação de extensão dos defeitos ósseos medidos nos diferentes 

animais dos grupos Controle, MMP-2 (Metaloproteinase) e Monoleína.  
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Com o objetivo de testar se a extensão do defeito foi um fator que interferiu 

com a neoformação óssea, foi construída uma figura associando  a quantidade de 

pontos sobre trabéculas ósseas neoformadas e a extensão do defeito, utilizando 

todos os animais do grupo controle (figura 19). Na figura observa-se que a variação 

na quantidade de pontos foi aleatória, não existindo portanto correlação entre as 

duas variáveis. Diante disto, as comparações entre as medidas de neoformação 

óssea levaram em consideração apenas o grupo experimental e o período pós-

cirurgia, não importando a extensão do defeito ósseo.    

 

Figura 19. Relação entre a extensão do defeito ósseo e a quantidade de 

pontos sobre trabéculas ósseas neoformadas, nos animais controles, nos 

períodos de 2 e 4 semanas pós-cirurgia. 
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A taxa de neoformação óssea, estimada pela quantidade de pontos sobre 

trabéculas ósseas neoformadas, foi semelhante nos animais dos grupos Controle e 

Monoleína e significativamente maior nos animais do grupo MMP-2, em ambos os 

períodos analisados. Não se observou aumento significativo de neoformação óssea 

da segunda para a quarta semana, em nenhum dos grupos experimentais (figura 20, 

tabela 1). 

 
Figura 20. Mediana e intervalo interquartis (5%, 25%, 75% e 95%) referente à quantidade de 
pontos sobre trabéculas ósseas neoformadas nos grupos Controle, Monoleína e MMP-2 
(metaloproteinase), nos períodos de 2 e 4 semanas pós-cirurgia (cada ponto representa a 
medida de um animal). O teste estatístico não-paramétrico de Kruskal-Wallis para 
comparações múltiplas confirmou a diferença entre as amostras (k = 27, P = 0,0001) e o 
teste de Mann-Whitney para comparação das amostras 2 a 2 discriminou as amostras 
significativamente diferentes, assinaladas na figura com letras diferentes (A≠B, vide tabela 1 
para nível de significância).  
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Tabela 1. Comparação da taxa de neoformação óssea entre os grupos Controle, Monoleína 
e   MMP-2, nos períodos de 2 e 4 semanas pós-cirurgia. Aplicação do teste estatístico não-
paramétrico de Mann-Whitney. 

 

Período Grupos Experimentais Valor de U P αααα 

Controle versus Monoleína 11,0 0,36 n.s. 

Controle versus MMP-2 2,0 0,0003 0,001 

 

2 semanas 

Monoleína versus MMP-2 0,0 0,0083 0,01 

Controle versus Monoleína 29,0 0,4185 n.s. 

Controle versus MMP-2 0,0 0,0001 0,001 

 

4 semanas 

Monoleína versus MMP-2 6,0 0,0026 0,01 

Controle 29,5 0,1768 n.s. 

Monoleína 10,0 0,5000 n.s. 

2 semanas 

versus 

4 semanas MMP-2 25,0 0,2680 n.s. 

 

U = variável calculada, P = probabilidade da hipótese Ho (de que as amostras comparadas 
sejam semelhantes), α (nível de significância da diferença entre as amostras),                   
n.s. = diferença não significante. 
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6.  DISCUSSÃO 

  

6.1. Modelo Experimental 

O defeito confeccionado em calvária de roedores é um modelo experimental in 

vivo bastante utilizado para testar o reparo em várias situações experimentais e 

frente a diferentes estratégias que visam estimular a neoformação óssea (Cooper et 

al.,  2010; Gomes e Fernandes, 2011).  

Um defeito ósseo de “tamanho crítico” foi originalmente definido como aquele 

cuja dimensão, em um osso específico e em determinada espécie animal, impediria 

a regeneração espontânea, mesmo considerando todo o período de vida (Schmitz e 

Hollinger 1986, apud Cooper et al.,  2010). No entanto, levando em conta que a 

maioria dos estudos não se estende por toda a vida dos animais, mais recentemente 

foi proposto que defeitos de “tamanho crítico” seriam aqueles cujas dimensões 

impediriam a regeneração completa ao longo do período experimental (Gosain et al., 

2000, apud Cooper et al., 2010). Em contraposição, defeitos de tamanho subcrítico 

são aqueles dos quais se espera regeneração espontânea completa em um período 

relativamente curto de tempo (Gomes e Fernandes, 2011). 

Em que pesem as controvérsias quanto às dimensões de defeitos de “tamanho 

crítico” em calvária de ratos de diferentes idades e variedades (Gomes e Fernandes, 

2011), o padrão experimental em ratos adultos tem dimensões da ordem de 8 mm 

de diâmetro (Cooper et al., 2010). Contudo, Cooper e colaboradores (2010), 

baseados em ampla revisão da literatura e em seus próprios resultados, relataram 

que mesmo defeitos em calvária de roedores de dimensões significativamente 

menores não atingem regeneração completa até em períodos prolongados de 

tempo. Utilizando diferentes técnicas para confecção dos defeitos, os autores 

observaram que defeitos de 2,3 mm em calvária de rato apresentam regeneração da 

ordem de 35% em 6 semanas. Diante disto, os autores propuseram que seja 

abandonado o conceito de defeito ósseo de “tamanho crítico”.  

No presente trabalho, foram confeccionados defeitos de 4 mm de diâmetro 

lateralmente à sutura sagital mediana. A vantagem de um defeito de menor 

dimensão como este é que se evitam a inclusão da sutura sagital mediana e a 

possibilidade de lesão do seio sagital superior, que faz parte da rede venosa da 

dura-máter. Adicionalmente, o periósteo foi incisado e, após a confecção dos 
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defeitos, rebatido e suturado, pois é sabido que a conservação do periósteo é um 

dos fatores importantes para a possibilidade de uma regeneração óssea adequada 

(Gomes e Fernandes, 2011). 

 

6.2. Análise Histológica 

A perda de animais pela presença de exsudato purulento (polimorfonuclear), 

indicativo de infecção, foi da ordem de 12% no grupo Controle e de 37%, em média, 

nos grupos Monoleína e MMP-2 Portanto, apesar dos cuidados para assepsia da 

área e dos materiais cirúrgicos, e da desinfecção dos biomateriais, não foi possível 

evitar algum grau de contaminação, que foi maior nos animais que tiveram material 

implantado. 

O reparo ósseo seguiu o padrão histológico descrito na literatura (Spin-Neto et 

al., 2010), tanto no grupo Controle quanto nos grupos com material implantado 

(Monoleína e MMP-2). Adicionalmente, a análise histológica do reparo dos animais 

controles mostrou, ao final da segunda semana, um infiltrado inflamatório 

linfoplasmocitário (crônico) de intensidade variável, resultante da agressão cirúrgica, 

que persistiu até a quarta semana pós-cirurgia.  

O infiltrado linfoplasmocitário foi mais acentuado na maioria dos animais 

implantados, em parte, provavelmente, em decorrência da presença física dos 

materiais. É esperado que a introdução de qualquer material no interior de defeitos 

em fase de reparação prolongue a fase inflamatória, muitas vezes retardando a 

organização do coágulo sanguíneo e a neoformação óssea reparacional (Okamoto 

et al., 1994; Pinheiro et al., 2003), e esta situação é mais relevante no caso de 

materiais de absorção lenta. No entanto, evidências recentes sugerem que algumas 

citocinas pró-inflamatórias, que orquestram a cascata dos eventos da inflamação, 

são necessárias para o reparo ósseo e que é a persistência da reação inflamatória, 

em conseqüência de infecção, que pode ser danosa e resultar em um reparo 

inadequado (Thomas e Puleo, 2011). 
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6.3. Análise Histométrica - Fator Associado ao Modelo Experimental 

A análise histométrica não mostrou aumento significativo na neoformação 

óssea da segunda para a quarta semana, em nenhum dos grupos experimentais. 

Este achado confirma relatos da literatura de que defeitos de “tamanho crítico ou 

subcrítico” em calvária de roedores apresentam pequena taxa de regeneração, que 

não se completa mesmo em períodos prolongados de tempo (Cooper et al., 2010; 

Gomes e Fernandes, 2011). 

 

6.4. Análise Histométrica - Monoleína como Carreador 

A taxa de neoformação óssea foi semelhante nos animais dos grupos Controle 

e Monoleína, em ambos os períodos analisados.  

Os géis de fase cúbica de monoleína têm sido amplamente utilizados na 

indústria farmacêutica como carreadores de fármacos em diversas formulações e 

por diferentes vias de administração (matrizes para implantação subcutânea, injeção 

intravenosa, gel para aplicação intra-nasal, cápsulas para ingestão oral, etc.) (Shah 

e Paradkar, 2005). Os fármacos incorporados, inclusive peptídeos e proteínas, 

sofrem liberação lenta, não perdem atividade biológica e têm estabilidade 

aumentada pela ação protetora do carreador contra a degradação enzimática (Lee e 

Kellaway, 2000a; Lee e Kellaway, 2000b; Shah et al., 2001).  

Os resultados do presente trabalho mostram que a monoleína não interferiu 

com o processo reparacional e pareceu eficaz como carreador da rhMMP-2, 

corroborando dados anteriores da literatura em que a monoleína foi testada como 

carreador de rhBMP-2 em um modelo de distração osteogênica aguda, em 

mandíbula de rato. O reparo ósseo também foi avaliado por método histométrico 

duas e quatro semanas após a implantação e os resultados sugeriram a eficácia da 

monoleína em garantir a liberação da BMP, que estimulou a osteogênese 

reparacional no grupo tratado (Issa et al., 2009). 
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6.5. Análise Histométrica - Efeito Osteo-estimulatório da rhMMP-2 

A taxa de neoformação óssea foi significativamente maior nos animais do grupo 

MMP-2, em ambos os períodos analisados.  

Na última década, o papel essencialmente “degradador” de osso das MMPs, 

particularmente da MMP-2, vem sendo questionado, principalmente por estudos que 

evidenciam sua presença nos eventos iniciais de formação de osso em cultura de 

células osteogênicas e mostram que a atividade de MMPs é essencial para a 

sobrevivência dos osteoblastos e que só na presença de MMPs estes se diferenciam 

em osteócitos. Neste modelo experimental, inibidores de MMPs bloqueiam a 

diferenciação de osteoblastos em osteócitos, porém o TGF-β ativo é capaz de 

reverter este bloqueio, embora o TGF-β não clivado por MMPs não o faça (Shubayev 

et al., 2004; Oum'hamed et al., 2004).  

Uma evidência decisiva da importância da MMP-2 para manutenção da 

normalidade do tecido ósseo surgiu com a descrição de uma mutação que inativa a 

MMP-2 e resulta em um fenótipo osteolítico grave (Martignetti et al., 2001). Portanto, 

enquanto muitos papéis das MMPs são “redundantes”, ou seja, não são específicos 

de uma MMP (inativando-se uma, outra MMP assumiria sua função), a função da 

MMP-2 no osso adulto parece não ser realizada por outra protease desta família.  

Modelos experimentais em que a expressão da MMP-2 é interrompida 

mostram que a ausência da MMP-2 funcional diminui a proliferação de osteoblastos 

(Mosig et al., 2007) e, adicionalmente, esta enzima parece ser essencial para a 

formação dos canalículos dos osteócitos (Inoue et al., 2006). Resultados recentes 

mostram que culturas osteoblásticas de calvária de rato expressam grande 

quantidade de MMP-2, sendo que o pico da atividade enzimática parece estar 

relacionado com o início da mineralização (Dra. Raquel F. Gerlach, laboratório de 

histologia da FORP-USP, comunicação pessoal). 

Os resultados histométricos do presente trabalho, mostrando uma maior taxa 

de reparo em defeito de calvária de rato no grupo MMP-2, adicionam evidências á 

hipótese da importância da atividade desta metaloproteinase para a formação óssea. 
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6.6. Metaloproteinases e Citocinas Inflamatórias 

Nos processos patológicos da inflamação, as MMPs frequentemente 

encontradas são MMP-2, -8 e -9 (Chow et al., 2007), que estão associadas à 

liberação de citocinas e quimiocinas, ao controle dos eventos celulares da 

inflamação (migração e proliferação de células musculares lisas vasculares, invasão 

de monócitos na camada íntima, diferenciação de macrófagos) e à degradação da 

matriz extracelular (Galis e Khatri, 2002; Chow et al., 2007). Portanto, algumas 

MMPs, dentre elas a MMP-2, participam tanto da regulação da inflamação quanto da 

osteólise associada ás doenças de natureza inflamatória. 

Nos últimos anos, uma nova forma de compreender muitos processos 

fisiológicos e patológicos surgiu com o advento da “degradômica”. Esta forma de 

entendimento envolve o estudo de quimiocinas, que são modificadas por proteases 

e tem sua função alterada. Um exemplo clássico que mostra o impacto da ação 

proteolítica de MMPs sobre quimiocinas é o do recrutamento de neutrófilos nas 

primeiras horas da resposta inflamatória e a finalização desta etapa, seguida pelo 

influxo de macrófagos no sítio inflamatório. Algumas quimiocinas, quando 

processadas principalmente pela MMP-8, tornam-se potentes agonistas de seus 

respectivos receptores, o que é um passo crítico para o recrutamento de neutrófilos. 

Em contrapartida, outras quimiocinas são inativados pela MMP-12 derivada de 

macrófagos, o que leva à finalização do recrutamento de neutrófilos (para 

referências vide Starr et al., 2012).  Deste modo, a sucessão dos diferentes tipos 

celulares nas respostas inflamatória e imune decorrem do recrutamento destas 

células, que é determinado por quimiocinas, e estas moléculas tem sua função 

modificada por proteases.  

Os estudos relativos à ação da MMP-2 sobre quimiocinas específicas são 

bastante recentes e mostram que a CCL2 (também chamada de MCP-1), uma 

quimiocina que tem papel central no recrutamento de macrófagos, modifica a sua 

função quando clivada pela MMP-2 (Qian et al., 2011). Estudo in vitro confirmou que 

a clivagem de CCL2/MCP-1 pela MMP-2 causa diminuição da migração de uma 

linhagem de monócitos (Denney et al., 2009). Em um modelo experimental de 

edema em pata de rato, algumas MMPs, dentre elas a MMP-2, apresentaram 

atividade antiinflamatória por clivarem quimiocinas, levando à diminuição da 

atividade quimiotáxica (McQuibban et al., 2000, 2001, 2002).  
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Considerando os efeitos potenciais das MMPs sobre as quimiocinas e sua  

freqüente co-localização nos sítios inflamatórios, e também a importante relação 

destas quimiocinas com a remodelação óssea, é possível que a clivagem de 

quimiocinas tenha contribuído para os resultados observados no grupo MMP-2 do 

presente trabalho. 

Vários trabalhos mostram que em doenças inflamatórias como periodontite  e 

artrite reumatóide, bem como na osteoporose, a interleucina-1 beta (IL-1β) tem ação 

direta na maturação e diferenciação de osteoclastos, estimulando a absorção óssea 

(Kamano et al., 1989; Ishimi et al., 1990; Bataille et al., 1995; Mercado et al., 2001; 

Jin et al., 2007). Algumas metaloproteinases, dentre elas a MMP-2, tem capacidade 

de clivar a IL-1 β em fragmentos biologicamente inativos, regulando desta forma o 

processo inflamatório (Ito et al., 1996; Schonbeck et al., 1998). A inativação da IL-1β 

pela alta concentração de MMP-2 no local do defeito ósseo também pode ter 

contribuído para o efeito osteo-estimulatório observado nos animais do grupo    

MMP-2. 
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7.  CONCLUSÃO 

  

A análise histométrica não mostrou aumento significativo na neoformação 

óssea da segunda para a quarta semana, em nenhum dos grupos experimentais, 

confirmando relatos da literatura de que defeitos de “tamanho crítico ou sub-crítico” 

em calvária de roedores apresentam pequena taxa de regeneração, que não se 

completa mesmo em períodos prolongados de tempo. 

A taxa de neoformação óssea foi semelhante nos animais dos grupos Controle 

e Monoleína e significativamente maior nos animais do grupo MMP-2, em ambos os 

períodos analisados, mostrando que a monoleína não interferiu com o processo 

reparacional e foi eficaz como carreador de rhMMP-2.  

Os resultados acrescentam evidências á hipótese da importância da atividade 

da MMP-2 para a formação óssea, adicionalmente ao seu conhecido papel no 

controle da absorção óssea fisiológica ou patológica.  
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9. APÊNDICES 

9.1. Apêndice A 

Biomateriais: Origem, Ligação, Ensaios de Pureza, Liberação e Atividade 

 A produção da rhMMP-2 foi descrita em Gonçalves et al.. (2011). 

Resumidamente, a rhMMP-2 foi produzida em Escherichia Coli, cepa BL21pLys, 

purificada a partir do sobrenadante obtido após a lise das bactérias. A purificação da 

proteína foi realizada por cromatografia de afinidade em uma coluna de Gelatina-

sepharose (GE Healthcare). Inicialmente, a coluna cromatográfica foi carregada com 

o sobrenadante que continha a rhMMP-2 e em seguida foi injetado na coluna 

tampão contendo 0,1% de Triton X-114 para redução da quantidade de LPS. Na 

sequência, a rhMMP-2 foi eluída da coluna cromatográfica com tampão contendo 

5% de DMSO e concentrada utilizando-se dispositivos Amicons com membrana com 

poros de 30 kDa. Por fim, a proteína foi liofilizada e estocada a -80ºC.  

Como a rhMMP-2 foi produzida em bactérias Gram-Negativas (E. coli), e sua 

parede celular é fonte de endotoxinas, foi analisada a presença de LPS contido na 

rhMMP-2. O teste cromogênico de ponto final (endpoint) de Limulus Amebocyte 

Lysate foi realizado com o kit QCL-100 (50647-U) (Lonza do Brasil Especialidades 

Químicas, São Paulo, SP, Brasil). Este método baseia-se na reação de uma pró-

enzima contida no lisado de amebócitos de Limulus Amebocyte com o LPS, que 

torna a enzima ativa, a qual degrada um substrato sintético incolor, liberando p-

nitroaniline, e produzindo assim coloração amarelada. 

As preparações de rhMMP-2 contendo quantidades de LPS inferiores a 0,4 

EU/µg de proteína (EU = endotoxin units) foram utilizadas para este estudo. A 

pureza de cada preparação foi analisada por uma eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12% corado pela prata. A atividade de cada 

preparação foi testada utilizando-se o kit para atividade gelatinolítica E12055, que 

contém  a  DQ-Gelatin  (E12055, Molecular Probes, Oregon,USA).  Esta atividade foi  

  

Gonçalves AN, Meschiari CA, Stetler-Stevenson WG, Nonato MC, Alves CP, 

Espreafico EM, Gerlach RF. Expression of soluble and functional full-length human matrix 

metalloproteinase-2 in Escherichia coli. J Biotechnol  157(1): 20-24, 2012. 
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avaliada em um espectrofluorímetro  de  placas  (Spectra Max Gemini EM, Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA) após 30 minutos de reação a 37ºC, com excitação a 

495 nm  e  emissão  a   515 nm.   Foi   utilizado   o   inibidor   de    metaloproteinases 

fenantrolina (Sigma-Aldrich) na concentração de 100 µM como controle, ou seja, 

inibindo totalmente a atividade de MMP-2. 

 As preparações de rhMMP-2 contendo quantidades de LPS inferiores a 0,4 

EU/µg de proteína (EU = endotoxin units) foram utilizadas para este estudo. A 

pureza de cada preparação foi analisada por uma eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12% corado pela prata (fig. X). A atividade de cada 

preparação foi testada utilizando-se o kit para atividade gelatinolítica E12055, que 

contém a DQ-Gelatin (E12055, Molecular Probes, Oregon,USA). Esta atividade foi 

avaliada em um espectrofluorímetro de placas (Spectra Max Gemini EM, Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA) após 30 minutos de reação a 37ºC, com excitação a 

495 nm e emissão a 515 nm. Foi utilizado o inibidor de metaloproteinases 

fenantrolina (Sigma-Aldrich) na concentração de 100 µM como controle, ou seja, 

inibindo totalmente a atividade de MMP-2. 

 

SDS-PAGE corado pela prata. Amostras da purificação da rhMMP-2. A: marcador de peso 
molecular; B: sobrenadante do lisado bacteriano; C: fração não retida pela coluna 
cromatográfica; D: fração da coluna contendo a rhMMP-2 (72 kDa).  

 

Mistura da rhMMP-2 com a Monoleína 

 O material utilizado como carreador da rhMMP-2 foi a monoleína em solução 

aquosa, preparada adicionando-se 3 partes de monoleína para 2 partes da solução 
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aquosa, que neste estudo foi o tampão fosfato de sódio (PBS) sem a proteína 

recombinante (Controle) ou PBS com a proteína recombinante. A monoleína foi 

preparada a partir de monoglicerídeos destilados de óleo de canola (Myverol 18-99, 

Eastman Chemical Company, Tennessee, United States), e foi gentilmente cedida 

pela Prof. Dra. Marilisa Guimarães Lara (Departamento de Ciências Farmacêuticas 

da FCFRP-USP), onde também foram realizados parte dos testes de liberação da 

proteína. 

 Todo o procedimento foi realizado à temperatura ambiente, utilizando-se 

materiais previamente esterilizados e em ambiente estéril (interior de uma capela de 

fluxo laminar - Vecco, Campinas, SP) que teve suas superfícies internas 

higienizadas com álcool 70º e submetidas à radiação ultravioleta durante 10 minutos 

antes da manipulação dos materiais.  

 A rhMMP-2 liofolizada foi resuspendida com PBS, filtrada com membranas 

estéreis com poros de 0,2 µm e diluída para se obter soluções de concentração final 

5, 15 e 45 µg/ml. Estas soluções foram misturadas com a monoleína na proporção 

2:3, ou seja, 2 partes da solução de rhMMP-2 em PBS para cada 3 partes da 

monoleína (exemplo: 200 µl de solução de rhMMP-2 em PBS foram misturados a 

300 mg de monoleína). A mistura foi feita com espátula metálica estéril número 24, 

aplicando movimentos giratórios contra as paredes do Becker até que toda a 

solução fosse incorporada à monoleína, formando uma mistura translúcida. Os 

recipientes de preparo foram fechados e as amostras foram mantidas a temperatura 

ambiente por 24 horas, para atingir o equilíbrio (fase cúbica) e apresentar aspecto 

homogêneo. A viscosidade e as características sensoriais da monoleína são 

semelhantes à de uma gelatina doméstica. Esta mesma consistência era verificada 

após 24 horas. 

Ensaio de liberação e de atividade da rhMMP-2  

 O ensaio da cinética de liberação da metaloproteinase foi realizado em na 

bomba peristáltica multicanal. Esta bomba foi originalmente projetada para mimetizar 

a passagem de fluido em uma bolsa periodontal, e portanto possui capacidade de 

injetar pequenos volumes, da ordem de microlitros de solução/minuto. Os capilares 

foram conectados às selas e ajustou-se o fluxo do tampão de eluição para 500 µL/h. 

A solução de eluição escolhida foi o PBS   pH 7,4, que mimetiza as condições 

fisiológicas, acrescido de 1 mM de EDTA, que é um inibidor de metaloproteinases, 
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utilizado para impedir a autólise da proteína recombinante, por sua ação quelante 

sobre os íons de cálcio. Neste equipamento, o material a partir do qual a liberação 

ocorreu foi acondicionado em selas acrílicas. Sugere-se que a passagem constante 

de solução PBS/EDTA pelas selas acrílicas simule o fluxo sanguíneo do ambiente 

biológico onde o material foi implantado e deve liberar a proteína. Nas selas, foram 

testadas amostras de 350 mg de PBS/monoleína (preparada na proporção 2:3) com 

ou sem a rhMMP-2, nas 3 diferentes concentrações testadas (5, 15, e 45 µg/mL). 

Para cada concentração ou controle foram feitos testes em triplicata (3 repetições de 

cada amostra para cada tempo). As coletas do líquido foram feitas nos tempos de 1, 

2, 3, 4 e 24 horas. 

As frações coletadas foram submetidas ao processo de liofilização por 18 

horas, no intuito de concentrar a rhMMP-2 e facilitar sua detecção pelo método de 

enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). 

 

 

Inclusão dos corpos de prova na sela de acrílico. 

 

Bomba peristáltica multicanal, a) vista lateral; b) vista frontal. 
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Análise laboratorial das amostras obtidas da liberação da proteína na mistura 
de monoleína 

 O método de ELISA indireto baseia-se na adsorção do antígeno a uma placa 

de poliestireno por interações eletrostáticas, seguida de um bloqueio com albumina 

bovina para ocupar a superfície dos poços que não foram ocupados pelo antígeno. 

Na sequência, aplica-se um anticorpo que possua afinidade contra o seu antígeno 

analisado e em seguida um anticorpo secundário, que tem afinidade contra IgG em 

geral e contem uma enzima. Por fim, utiliza-se um reagente revelador que serve de 

substrato para a enzima, formando um produto colorimétrico. 

As amostras liofilizadas foram ressuspendidas em tampão carbonato 0,05 M 

pH 9,6, que fornece carga positiva para as proteínas, melhorando a adsorção à 

placa. Para detecção da rhMMP-2 utilizou-se o anticorpo anti-rhMMP-2 (hibridoma 

IMCCR-1025, Rhea Biotec, Campinas, SP, Brasil) na diluição 1:600, um anticorpo 

secundário conjugado à peroxidase na diluição 1:5.000 e o substrato colorimétrico 

TMB (Sigma do Brasil, São Paulo, SP, Brasil). Para se determinar a quantidade de 

rhMMP-2 das amostras, a intensidade das absorbâncias foi quantificada em 

espectrofotômetro (Biotek, São Gonçalo, RJ, Brasil) no comprimento de onda de  

450 nm. 

A tabela abaixo mostra o perfil de liberação de diferentes concentrações de 

rhMMP-2 a partir da mistura com monoleína, ao longo do tempo. 

 

Tempo de Coleta (h) 

Massa 
Total 

Liberada 

 

 

 

Massa 
Inicial 

1 2 3 4 24  

37,5 µg AS 1,1 8,0 SA SA 9,1 

19,0 µg 0 2,9 8,0 0 SA 8,9 

3,75 µg 0 0,7 0,6 3,4 SA 1,3 

37,5 µg 
em 

celulose* 

SA 0 0 SA SA SA 

AS = sem amostra (as amostras foram gastas em outros ensaios).  
* A celulose é usada como um controle, por ser reconhecida no meio científico como um 
agente que não retarda a liberação de proteínas. 
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 O ensaio de ELISA resultou em sucesso parcial (recuperação em torno de 

25% da rhMMP-2 do grupo 37,5 µg, de 50% do grupo 19 ug e de 25% do grupo 3,75 

ug). Não é esperado 100% de recuperação de proteína em ensaios de liberação, 

tendo em vista sua adsorção às paredes da máquina e aos tubos plásticos ou de 

borracha utilizados. Foram feitos também ensaios Western Blotting e zimograma 

para detectar a rhMMP-2 liberada, entretanto não se conseguiu detectar a rhMMP-2 

com estes ensaios.  

Portanto, no momento, mesmo sem ter feito triplicada, com a falta de 

amostras em alguns dos tempos, e para o ensaio de Elisa, que é pouco sensível 

pois não usa um anticorpo de captura, pode-se observar que houve liberação de 

rhMMP-2 em quantidades suficientes e que a rhMMP-2 detectada chega pelo menos 

a 25% da quantidade misturada à monoleína. Considerou-se este um resultado 

bastante razoável para  dar início aos ensaios in vivo. 

 No caso da celulose (veículo controle), a liberação de rhMMP-2 

possivelmente tenha ocorrido antes do tempo de 1 h. Não foram feitas coletas antes 

deste tempo, mas este seria o comportamento esperado para a celulose, que é um 

veículo conhecido como controle de liberação, por liberar os agentes a ela 

misturados muito rapidamente.  

 

9.2. Apêndice B 

 Separata de trabalho de revisão resultante desta Dissertação, intitulado 

Strategies for Stimulation of New Bone Formation: A Critical Review, de autoria 

de Juliana Alves Peres (mestranda) e Teresa Lamano (orientadora), publicado no 

Brazilian Dental Journal (periódico indexado no PubMed, Qualis B1 para a área 

odontológica - classificação de 2010). 

  

 

 

 


