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RESUMO 

 

A regeneração de defeitos ósseos com perda de substância permanece um 
desafio terapêutico na área médica. É consenso ser o osso autógeno, o material 
mais adequado para esta finalidade, porém há limitações até para o seu uso, 
especialmente a quantidade insuficiente no próprio doador. Pesquisas de 
engenharia tecidual evidenciam que os componentes da matriz extracelular (MEC) 
são geralmente conservados entre as diferentes espécies sendo bem toleradas, 
mesmo em receptores xenógenos. Assim, diversos estudos têm sido realizados na 
busca por um arcabouço substituto do osso autógeno através da técnica de 
descelularização. Para a obtenção destes arcabouços, os tecidos devem passar por 
um processo de remoção celular, que cause mínimos efeitos adversos na 
composição, atividade biológica e integridade mecânica na matriz extracelular 
remanescente.  Entretanto, há controvérsias acerca do melhor protocolo de 
descelularização, já que cada um desses tratamentos interfere de maneira diferente 
na composição bioquímica, ultraestrutura e comportamento mecânico da matriz 
extracelular, afetando o tipo de resposta imunológica ao material. Ademais o baixo 
arsenal de pesquisas envolvendo a descelularização de tecidos ósseos representa 
mais um obstáculo à chegada de um consenso protocolar. O presente estudo teve 
como objetivo avaliar a influência dos métodos de descelularização na produção de 
arcabouços biológicos a partir de órgãos ósseos de camundongos, visando sua 
utilização para enxertia.  Trata-se de um estudo laboratorial, sequenciado em duas 
etapas distintas. Na primeira fase foram avaliadas 12 hemi-calvárias de 
camundongos, divididas em três grupos (n=4) e submetidas a três diferentes 
protocolos de descelularização (SDS [Grupo I], Tripsina [Grupo II], Triton X-100 
[Grupo III]). Buscou-se identificar aquele que promove a mais eficiente remoção 
celular, simultaneamente a melhor preservação estrutural da MEC óssea. Para 
tanto, foi realizada análise quantitativa do número de células remanescentes e 
análise descritiva dos arcabouços, possibilitadas por microscopia. Na segunda 
etapa, foi realizado um estudo in vitro para avaliar a adesão de células 
mesenquimais da medula óssea de camundongos, cultivadas sobre arcabouços 
previamente descelularizados. Através da contagem manual de células nos 
arcabouços, verificou-se total remoção celular no Grupo II, remoção praticamente 
completa no Grupo I, e permanência de células e remanescentes no Grupo III. Os 
achados permitiram observar diferença significativa apenas entre os Grupos II e III 
(p=0,042). Melhor manutenção da estrutura colágena foi obtida com o Triton X-100, 
ao passo que a descelularização com Tripsina foi responsável pelas maiores 
alterações estruturais nos arcabouços. Após o cultivo, a adesão de células 
mesenquimais só foi observada nas calvárias descelularizadas com Tripsina. Devido 
ao potencial de remoção total das células e à capacidade de permitir a adesão 
destas, o protocolo baseado no uso da Tripsina (Grupo II) foi considerado o mais 
adequado para uso em experimentos futuros, que envolvam enxertia de arcabouços 
ósseos descelularizados. 

Palavras chave: engenharia tecidual, osso, matriz extracelular.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

The regeneration of bone defects with loss of substance remains as a 
therapeutic challenge in the medical field. There are basically four types of grafts: 
autologous, allogenic, xenogenic and isogenic. It is a consensus that autologous 
bone is the most suitable material for this purpose, but there are limitations to its use, 
especially the insufficient amount in the donor. Surveys show that the components of 
the extracellular matrix (ECM) are generally conserved between different species and 
are well tolerated even in xenogenic recipient. Thus, several studies have been 
conducted in the search for a replacement for autogenous bone scaffold using the 
technique of decellularization. To obtain these scaffolds, tissue must undergo a 
process of cell removal that causes minimal adverse effects on the composition, 
biological activity and mechanical integrity of the remaining extracellular matrix. 
There is not, however, a conformity among researchers about the best protocol for 
decellularization, since each of these treatments interfere differently in biochemical 
composition, ultrastructure and mechanical properties of the extracellular matrix, 
affecting the type of immune response to the material. Further down the arsenal of 
research involving decellularization bone tissue represents another obstacle to the 
arrival of a consensus protocol. The present study aimed to evaluate the influence of 
decellularization methods in the production of biological scaffolds from skeletal 
organs of mice, for their use for grafting. This was a laboratory study, sequenced in 
two distinct stages. In the first phase 12 mice hemi-calvariae were evaluated, divided 
into three groups (n = 4) and submitted to three different decellularization protocols 
(SDS [group I], trypsin [Group II], Triton X-100 [Group III]). We tried to identify the 
one that promotes most efficient cell removal, simultaneously to the best structural 
preservation of the bone extracellular matrix. Therefore, we performed quantitative 
analysis of the number of remaining cells and descriptive analysis of the scaffolds, 
made possible by microscopy. In the second stage, a study was conducted to 
evaluate the in vitro adhesion of mice bone marrow mesenchymal cells, cultured on 
these scaffolds, previously decellularized. Through manual counting of cells on 
scaffolds there was a complete cell removal in Group II, Group I showed a practically 
complete cell removal, and Group III  displayed cell remains. The findings allowed us 
to observe a significant difference only between Groups II and III (p = 0.042). Better 
maintenance of the collagen structure was obtained with Triton X-100, whereas the 
decellularization with Trypsin was responsible for the major structural changes in the 
scaffolds. After culture, the adhesion of mesenchymal cells was only observed in 
specimens deccelularized with Trypsin. Due to the potential for total removal of cells 
and the ability to allow adherence of these, the protocol based on the use of Trypsin 
(Group II) was considered the most suitable for use in future experiments involving 
bone grafting decellularized scaffolds. 

 
Keywords: tissue engineering, bone, extracellular matrix 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A regeneração de defeitos ósseos com perda de substância permanece como 

um desafio terapêutico na área médica, principalmente nos casos em que há 

grandes ablações teciduais (ZHAO et al.,2011). 

As tentativas de transpor tais dificuldades datam dos períodos mais remotos. 

Há indícios de que, em 3.000 a.C., os cirurgiões já usavam conchas e placas de 

ouro e prata para o fechamento de orifícios de trepanação craniana (AGNER, 

MCCONATHY e DUJOVNY, 1997). No século XVII, há relatos de que enxerto ósseo 

canino já era utilizado para correção de defeito cranial humano (DE BOER, 1988). 

As técnicas de reposição tecidual através de enxertos ou substitutos ósseos 

passaram por enormes avanços até os dias atuais. Entretanto, ainda existem 

inconvenientes relacionados aos mesmos, o que estimula a área de engenharia 

tecidual a buscar o repositor ósseo ideal.  

Existem, basicamente, quatro tipos de enxertos: autógeno (autólogo; 

autoenxerto), alógeno (homólogo; aloenxerto; homoenxerto), xenógeno (heterólogo, 

heteroenxerto; xenoenxerto) e isógeno (singênico; isoenxerto), oriundos 

respectivamente do mesmo organismo, de organismo diferente e da mesma 

espécie, de organismo de espécie diferente, de indivíduo da mesma espécie e 

geneticamente idêntico (MOLLA, AZIM, et al., 2001). Dentre esses, somente as 

peças autógenas e isógenas estão isentas do caráter antigênico, ao passo que os 

enxertos alógenos e xenógenos são promotores, em potencial, de resposta 

imunológica exacerbada (GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 2006). 

Para que um substituto ósseo seja considerado ideal, deve contemplar quatro 

características básicas: osseointegração, osteoindução, osteocondução e 

osteogênese (THELER, 2011). Osseointegração pode ser definida como uma 

conexão direta, estrutural e funcional, entre as superfícies do osso receptor e do 

material implantado, sem que haja a movimentação progressiva entre elas 

(BRÅNEMARK et al., 2001). A osteoindução é a capacidade que os enxertos têm de 

induzirem a transformação de células indiferenciadas em osteoblastos e, a partir de 

então, iniciar a síntese de matriz óssea. Osteocondução representa a habilidade 

desses enxertos em auxiliar o processo de reparo tissular, servindo como arcabouço 

a migração interna e infiltração de elementos celulares envolvidos no processo de 
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formação óssea. A osteogênese refere-se à neoformação óssea a partir de células 

osteoprogenitoras ou células tronco mesenquimais, nativas do enxerto ou do próprio 

hospedeiro (DINOPOULOS; DIMITRIOU; GIANNOUDIS, 2012). 

É consenso que o osso autógeno seja o material mais adequado para a 

finalidade de enxertia, muito embora haja limitações para o seu uso. Além de a baixa 

disponibilidade tecidual conferir uma limitação às grandes reconstruções, a 

necessidade de procedimento cirúrgico extra para a coleta do enxerto pode 

aumentar os riscos de morbidade aos pacientes. 

Antígenos xenógenos e alógenos são reconhecidos como estranhos pelo 

organismo do paciente e, portanto, são capazes de induzir uma resposta inflamatória 

exacerbada ou até a rejeição imuno-mediada do tecido. Entretanto, componentes da 

matriz extracelular (MEC) são geralmente conservados entre as diferentes espécies 

e são bem toleradas mesmo em receptores xenogênicos. Esse é um dos fatores que 

impulsionam a realização de diversas pesquisas acerca da produção de arcabouços 

descelularizados. 

Segundo Gilbert, Sellaro e Badylak (2006, p. 3676) a descelularização 

consiste na remoção eficiente de todo o material celular e nuclear, causando 

mínimos efeitos adversos na composição, atividade biológica e integridade mecânica 

na MEC remanescente. 

Os métodos mais comuns de descelularização utilizam basicamente três tipos 

diferentes de agentes: físicos, químicos e enzimáticos. Tratamentos físicos são, na 

maior parte dos casos, insuficientes para atingir uma descelularização eficiente e 

devem ser combinados a um tratamento químico e/ou enzimático, os quais rompem 

a membrana plasmática e as ligações intercelulares e extracelulares (GILBERT; 

SELLARO; BADYLAK, 2006). 

Dentre os artifícios físicos podem ser citados a sonificação e a agitação 

mecânica, as quais promovem a lise celular e expõem o material à ação de outros 

agentes; e o congelamento e descongelamento das amostras, que permite a ruptura 

da membrana plasmática pela formação intracelular de cristais de gelo. Os meios 

químicos operam de maneira variada: detergentes não iônicos atuam rompendo as 

ligações lipídio-lipídio e lipídio-proteína, deixando as ligações proteína-proteína, 

principais constituintes da MEC, incólumes; detergentes iônicos agem solubilizando 

as membranas celulares e nucleares; detergentes Zwitteriônicos apresentam uma 
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dicotomia de propriedades, assemelhando-se tanto aos iônicos quanto aos não 

iônicos; soluções hipotônicas e hipertônicas conferem às células um choque 

osmótico, o que promove a lise das mesmas; agentes quelantes de íons, como o 

EDTA e EGTA, se ligam a cátions divalentes (Ca2+, Mg2+) essenciais para a 

adesão celular à estrutura da MEC e, dessa maneira interferem com essa união. Já 

os agentes enzimáticos podem figurar como mecanismos proteolíticos, além de 

serem utilizados na hidrólise e degradação de moléculas de DNA e RNA (GILBERT; 

SELLARO; BADYLAK, 2006). 

Embora haja vários estudos com algumas variantes teciduais, pesquisas com 

a descelularização de tecidos ósseos são escassas na literatura, e esse ainda 

representa um campo pouco abordado pela engenharia tecidual. Diante do exposto, 

justifica-se a realização de estudo que permita elucidar o protocolo mais adequado 

para aplicação em tecido ósseo e que busque alternativas para sanar as dificuldades 

reconstrutivas diante das perdas teciduais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MATRIZ EXTRACELULAR   

 

2.1.1 Conceito  

  

A constituição dos inúmeros tecidos orgânicos é conferida, basicamente, pelo 

agrupamento de distintos tipos celulares, entremeados pela matriz extracelular 

(MEC). Apesar da complexidade inerente aos organismos mamíferos, podemos 

destacar quatro tipos teciduais: epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo. O tecido 

ósseo se situa no grupo dos tecidos conjuntivos e demonstra um padrão de 

organização celular condizente com a classe, constituído pela presença de células 

bastante espaçadas entre si, permeadas por grande quantidade de matriz 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

No passado, acreditava-se que as matrizes extracelulares eram estruturas 

inertes, com a simples finalidade de conferir uma rede de estabilização para a 

estrutura física dos tecidos. Atualmente se sabe que as matrizes representam uma 

zona de ação dinâmica, a qual interfere sobremaneira na migração, proliferação, e 

expressão fenotípica das células residentes, além de servir como meio para a 

transferência de sinais entre as células (BROWN et al., 2010). 

 A matriz extracelular de uma variedade de tecidos tem sido estudada pela 

engenharia tecidual e para aplicações da medicina regenerativa, incluindo válvulas 

cardíacas (BADER et al., 1998; SCHENKE-LAYLAND et al., 2003; RIEDER et al., 

2004; GRAUSS et al., 2005), vasos sanguíneos (SCHMIDT; BAIER, 2000; CONKLIN 

et al., 2002; UCHIMURA et al., 2003), derme (XU et al., 2010), nervos (HUDSON; 

LIU; SCHMIDT, 2004); tendões (CARTMELL; DUNN, 2000), submucosa intestinal 

(KIM et al., 1999) e tecido uretral (CHEN; YOO; ATALA, 1999; FREYTES et al, 

2004).  

 De maneira geral, os componentes da MEC se mantêm constantes entre 

diferentes espécies animais, sendo bem tolerados mesmo em recipientes xenógenos 

(GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 2006). Esse fato abre caminho para que estudos 

utilizem tais fontes teciduais na produção de arcabouços descelularizados, 

submetendo-as a variados processos de remoção celular. Acredita-se que uma vez 
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obtidos, os arcabouços contendo somente componentes da matriz extracelular 

isentar-se-ão, em teoria, da nocividade imunológica característica de enxertos não-

autólogos (RIEDER et al., 2004; SCHENKE-LAYLAND et al., 2003). 

De maneira controversa ao pensamento de que os componentes da matriz 

extracelular comportam-se apenas como figurantes passivos, acredita-se que certas 

macromoléculas presentes nos arcabouços acelulares, apresentam o potencial de 

desencadear um processo de rejeição. Mesmo com a total ausência de conteúdos 

celulares os arcabouços mantêm em determinadas moléculas, como fibronectina, 

laminina, estruturas capazes de interagirem com linfócitos, o que contradiz a teoria 

de não nocividade da MEC (KUPIEC-WEGLINSKI et al., 1995). Entretanto, sabe-se 

que a indução de inflamação e resposta imunológica é muito diferente entre as 

MECs pré e pós descelularização (BADYLAK, 2004).  

 

2.1.2 Composição da Matriz Extracelular 

 

Após a completa descelularização, os fragmentos teciduais consistirão 

apenas de matriz extracelular, sintetizada pelas células que a permeavam. A 

composição dos arcabouços de matriz extracelular consiste numa complexa mistura 

de moléculas, que medeiam propriedades estruturais e biológicas, arranjadas num 

padrão tridimensional característico de cada tipo tecidual (BADYLAK; FREYTES; 

GILBERT, 2009), e que também variam em decorrência da aplicação de distintos 

protocolos de remoção celular (BROWN et al., 2010). Dentre tais moléculas podem 

ser elencadas as proteoglicanas e glicosaminoglicanas (GAGs), que são 

macromoléculas; colágeno e elastina, moléculas protéicas com função estrutural; 

laminina, tenascina e fibronectina, que são glicoproteínas adesivas (POTTS; 

CAMPBELL, 1996).  

As proteoglicanas são estruturas tidas como reservatórios de fatores de 

crescimento e desempenham importante papel no desenvolvimento das matrizes 

(HYNES, 2009). A retenção de água é uma das principais funções exercidas pelas 

glicosaminoglicanas, o que justifica o prejuízo ao comportamento viscoelástico dos 

arcabouços, quando da remoção das GAGs (BADYLAK; FREYTES; GILBERT, 

2009); (LOVEKAMP et al., 2006). A elastina, como componente estrutural, atua na 

manutenção do comportamento mecânico dos arcabouços. Danos à sua 
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configuração podem estimular a degeneração dos artefatos acelulares, 

comprometendo sobremaneira a sua durabilidade (GRAUSS et al., 2005). O 

colágeno representa o constituinte majoritário das matrizes extracelulares, 

principalmente o colágeno tipo I (BADYLAK, 2005), chegando a compor mais de 

90% de suas estruturas (BADYLAK; FREYTES; GILBERT, 2009). Tendo sido 

caracterizado em mais de vinte tipos diferentes, a diversidade colágena dentro de 

um mesmo arcabouço é, em parte, responsável pelas distintas propriedades 

biológicas das MECs (BADYLAK, 2005). Além destes componentes, fatores de 

crescimento como FGFs (fatores de crescimento fibroblástico), VEGFs (fatores de 

crescimento vascular endotelial) e BMPs (proteínas ósseas morfogenéticas) podem 

estar presentes na constituição de diferentes tipos matriciais, ligados a diversas 

proteínas (HYNES, 2009).  

A abordagem terapêutica com aplicação isolada de certos fatores de 

crescimento tem sido estudada nos últimos anos (BÄR et al., 2010), no entanto a 

incapacidade de determinação precisa da dosagem, local de liberação e 

possibilidade de ativação e inativação dos mesmos conferem uma grande vantagem 

ao uso das matrizes extracelulares em estado natural, já que estas os possuem 

(assim como seus inibidores) nas condições apropriadas (BADYLAK, 2005).   

 

2.2 DESCELULARIZAÇÃO 

 

2.2.1 Conceito  

 

O principal evento que se deseja evitar num processo de enxertia é uma 

resposta imuno-mediada desfavorável por parte do hospedeiro. Para diminuir tais 

ocorrências lança-se mão da descelularização, que consiste na remoção eficiente de 

todo o material celular e nuclear do tecido, minimizando quaisquer efeitos adversos 

na composição, atividade biológica e integridade mecânica na matriz extracelular 

remanescente (GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 2006). 

Embora estudos com tecidos ósseos tenham sido pouco explorados até o 

presente, vários protocolos de descelularização aplicados em outros tecidos tem 

sido descritos na literatura e podem nortear os estudos com tecidos mineralizados. 

Sabe-se que o tratamento físico isolado não é capaz de promover uma 
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descelularização adequada, por isso necessita ser combinado a tratamentos 

químicos e/ou enzimáticos (GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 2006). Assim sendo, 

os processos de remoção celular dos fragmentos ósseos, realizados na pesquisa em 

evidência, basearam-se nos protocolos de descelularização para outros tipos 

teciduais, descritos na bibliografia analisada. 

 

2.2.2 Protocolos de Descelularização 

 

Pesquisa realizada com modelo animal suíno comparou a eficácia da 

descelularização de válvulas cardíacas entre três diferentes métodos: um enzimático 

(Tripsina/EDTA) e dois químicos (Triton X-100/Desoxicolato de Sódio e SDS). 

Constatou-se que o detergente iônico (SDS) possuía um potencial de remoção 

celular mais intenso, ao passo que os outros dois protocolos promoveram apenas 

remoção celular parcial (RIEDER et al., 2004).  

Em outro estudo com o mesmo tipo de tecido, verificou-se que a utilização 

dos três agentes supracitados obteve sucesso na remoção celular total, com SDS a 

0,1%, Triton X-100 a 1% e Tripsina/EDTA a 0,5%/0,2%, concentrações semelhantes 

às utilizadas no presente estudo (LIAO; JOYCE; SACKS, 2008).  

A submissão de tecidos tendíneos oriundos de caudas de ratos aos efeitos do 

SDS e Triton X-100, revelou que a acelularidade foi obtida com sucesso pelo 

primeiro método, o que não ocorreu sob o efeito da segunda substância 

(CARTMELL; DUNN, 2000).  

Em pesquisa com ureteres caninos, a comparação entre quatro protocolos 

que utilizaram Triton X-100, Desoxicolato de Sódio, Dodecilsulfato de Sódio e 

Tripsina/EDTA demonstrou que o primeiro obteve melhor desempenho na remoção 

celular (NARITA et al., 2008). O método baseado no uso do Triton X-100 também foi 

considerado eficiente na remoção celular de válvulas cardíacas suínas, em 

detrimento do desempenho descelularizador do agente Tripsina/EDTA (GRAUSS et 

al., 2005).  

Após a descelularização, a permanência de remanescentes celulares em 

arcabouços de origem não autóloga está relacionada a fracassos em procedimentos 

de enxertia, muitas vezes decorrentes da incompatibilidade imunológica entre 

doador e receptor (SIMON et al., 2003).  Além do risco de rejeição, esses restos 
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celulares também são descritos como promotores da formação de cristais de cálcio, 

o que pode ser prejudicial inclusive ao comportamento biomecânico dos arcabouços 

(SIMON et al., 2003; SCHMIDT; BAIER, 2000; HOPKINS et al., 2009; SCHENKE-

LAYLAND et al., 2003).  

 

2.2.3 Manutenção da Matriz Extracelular 

 

A matriz extracelular fornece suporte estrutural para as células e confere 

orientação bioquímica no controle da fisiologia destas (HIDALGO-BASTIDA; 

CARTMELL, 2010). A manutenção da integridade ultraestrutural, após a 

descelularização, é capaz de modular o comportamento das células que entram em 

contato com os arcabouços, no que diz respeito à migração, proliferação, expressão 

fenotípica, e até mesmo predisposição à apoptose destas (BADYLAK; FREYTES; 

GILBERT, 2009; BORNSTEIN; SAGE, 2002). Isso enfatiza a importância da escolha 

do protocolo de remoção celular adequado. 

Todavia a eficiência destes métodos varia de acordo com vários fatores, 

inerentes às particularidades teciduais, os quais incluem a celularidade, densidade, 

conteúdo lipídico e espessura dos tecidos (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). 

Tal fato representa um dos motivos pelos quais a adoção de uma técnica de 

remoção celular não é consensual entre os autores.  

A eficácia de um protocolo de descelularização não pode ser verificada 

apenas pelo seu potencial de remoção celular e nuclear. É de suma importância que 

a composição biomecânica e organização estrutural da MEC sejam mantidas ao 

máximo (LIAO; JOYCE; SACKS, 2008; GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 2006; 

CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). Partindo do pressuposto de que todo e 

qualquer método de remoção celular depreende algum nível de dano estrutural à 

matriz, deve-se optar pela utilização de processos menos agressivos, que reduzam 

esses efeitos indesejáveis (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; GILBERT; 

SELLARO; BADYLAK, 2006; HUDSON; LIU; SCHMIDT, 2004).  

A utilização de Tripsina/EDTA e Triton X-100, na remoção celular de válvulas 

cardíacas suínas, revelou que estes agentes promovem moderada diminuição das 

fibras colágenas e intensa redução das glicosaminoglicanas (GAG’s). Provou ainda, 
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que o método enzimático possui relevante efeito na diminuição de elastina nos 

arcabouços (GRAUSS et al., 2005).  

De maneira semelhante, a atuação do Triton X-100 sobre tecido tendinoso 

mostrou causar ruptura na matriz colágena, já o SDS não provocou desnaturações 

significantes na estrutura colagênica (CARTMELL; DUNN, 2000).  

Em arcabouços valvares verificou-se que o SDS é capaz de promover 

rompimento da estrutura das fibras colágenas, embora de maneira mais discreta do 

que a ação do Triton X-100 e Tripsina/EDTA, o que sugere potencial perda de 

resistência mecânica das matrizes acelulares (LIAO; JOYCE; SACKS, 2008).  

O processamento químico com a utilização do Triton X-100 também não foi 

considerado o mais indicado para a descelularização de tecidos nervosos murinos, 

já que apresentou mais danos à matriz extracelular (HUDSON; LIU; SCHMIDT, 

2004).  

A utilização de Tripsina/EDTA em tecidos valvares suínos, durante 5, 8 e 24 

horas, indicou que a perda de glicosaminoglicanas, colágeno e elastina era tempo-

depende, assim como o aumento gradual da fragilidade mecânica associada aos 

arcabouços. Contudo, dado aos melhores índices de descelularização, preconizou-

se a necessidade do tratamento das válvulas por não menos que 24 horas 

(SCHENKE-LAYLAND et al., 2003).     

É importante ressaltar que a ação “desorganizadora” dos agentes de 

descelularização, até certo ponto, desempenha papel positivo. Os tecidos precisam 

estar adequadamente descompactados para permitir uma exposição apropriada do 

material celular, bem como fornecer caminho para a remoção do mesmo (GILBERT; 

SELLARO; BADYLAK, 2006).  

O caso particular dos tecidos ósseos envolve dificuldades adicionais para que 

os agentes acessem o conteúdo celular e promovam sua remoção. O intenso teor 

mineral, característica peculiar desses tecidos, requer etapas prévias de 

desmineralização, sem as quais poderia haver aumento na dificuldade de remoção 

celular. Estudo sugere que a presença mineral pode mascarar a imunorreatividade 

dos tecidos ósseos, quando analisados em imunoistoquímica, o que corrobora com 

a idéia do benefício da “ação desorganizadora” dos agentes descelularizantes, em 

prol da remoção celular (HOSOYA et al., 2005).   
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Outro fator relevante a ser considerado no pós-descelularização é a 

permanência dos agentes na intimidade dos arcabouços, o que pode elevar a 

citotoxicidade dos mesmos (UCHIMURA et al., 2003; GILBERT; SELLARO; 

BADYLAK, 2006; SEDDON; CURNOW; BOOTH, 2004). Após a utilização de SDS, 

Desoxicolato de Sódio e SDS/Desoxicolato de Sódio em protocolos de 

descelularização valvar, demonstrou-se que ciclos de lavagens consecutivos são 

essenciais para a redução da contaminação residual abaixo de limiares perigosos, 

tornando a citotoxicidade insignificante a partir de 8, 6 e 4 ciclos, respectivamente 

(CEBOTARI et al., 2010). É importante ressaltar que lavagens são necessárias não 

só para a remoção de resíduos dos agentes, mas também para a retirada de restos 

celulares que tenham ficado encarcerados na estrutura dos arcabouços após a 

descelularização (SCHENKE-LAYLAND et al., 2003). 

 

2.3 SEMEADURA DOS ARCABOUÇOS  

 

2.3.1 Importância da Semeadura 

 

Estudos, como os citados até o presente, vislumbram a obtenção de 

alternativas para a reconstrução tecidual. A remoção completa das células e de 

materiais nucleares, através de métodos que mantenham ao máximo as 

propriedades biomecânicas dos arcabouços, sem causar toxicidade, representa um 

passo importante rumo à tolerância biológica aos enxertos acelulares.  

Entretanto a dificuldade de crescimento (TEEBKEN et al., 2000), reparo e 

remodelação é característica limitante dos enxertos não autólogos, o que apresenta 

implicações de grande impacto, principalmente em pacientes pediátricos (GRAUSS 

et al., 2005; BADER et al., 1998; GANDAGLIA et al., 2011). Com a finalidade de 

contornar tais reveses, a engenharia tecidual tem se empenhado em promover o 

repovoamento de matrizes xenógenas e homógenas por células autólogas 

(SCHMIDT; STOCK; HOERSTRUP, 2007; TEEBKEN et al., 2000; RIEDER et al., 

2004).  

Para os enxertos ósseos não autólogos, tal tecnologia teria o potencial de 

conferir capacidade osteogênica às já alcançadas propriedades de osteocondução e 

osteoindução, além da inocuidade imunológica. Ou seja, a combinação entre 
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arcabouços biocompatíveis e células indiferenciadas promoveria a configuração 

ideal necessária para a reconstrução óssea (SROUJI; MAURICE; LIVNE, 2005).  

Considerado essencial para a biointegração e desempenho de funções 

específicas, o repovoamento celular dos arcabouços previamente descelularizados 

tem sido objetivo almejado por várias pesquisas (POLYKANDRIOTIS et al., 2007). 

Hoje se sabe que após a enxertia de arcabouços pré-semeados, o potencial de 

reparo tissular é maior do que o verificado na enxertia de arcabouços acelulares 

(DUPONT et al., 2010), o que justifica tamanho investimento nessa área de 

pesquisa.  

 

2.3.2 Adesão Celular 

 

O processo de adesão celular aos arcabouços teciduais de origem animal 

ocorre pela ligação entre os receptores de membrana expressos nas células, 

principalmente os pertencentes à família das integrinas (HIDALGO-BASTIDA; 

CARTMELL, 2010; HYNES, 2002), e as proteínas presentes na matriz extracelular, 

tais como o colágeno, fibronectina (PARSONS; HORWITZ; SCHWARTZ, 2010) e 

laminina (PARSONS; HORWITZ; SCHWARTZ, 2010; BADYLAK; FREYTES; 

GILBERT, 2009).  

A manutenção de certas proteínas da MEC após a descelularização tem 

papel fundamental na adesão celular quando da realização da semeadura. O 

tratamento de arcabouços ósseos bovinos com a adição de vitronectina, laminina e 

colágeno tipo I, proteínas comumente encontradas nas matrizes extracelulares, 

provou otimizar a adesão celular após a enxertia. Este resultado evidencia o fato de 

que o uso seletivo de tais proteínas pode ser de grande valia clínica, no que diz 

respeito a uma possível neoformação óssea (LALLIER; YUKNA; MOSES, 2001).  

A semeadura celular na superfície dos arcabouços representa uma tentativa 

de otimizar o potencial reconstrutivo de tais estruturas. Essa semeadura pode ser 

realizada in vitro, através do cultivo celular estático em placas de cultura (RIEDER et 

al., 2004; FALKE et al., 2003; MCFETRIDGE et al., 2004) ou associada aos efeitos 

dinâmicos de biorreatores, por exemplo. (SCHMIDT; STOCK; HOERSTRUP, 2007; 

TEEBKEN et al., 2000).  
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A reimplantação de células em matrizes valvares é descrita como mais bem 

sucedida quando são utilizadas culturas dinâmicas em biorreatores, o que promove 

melhor penetração celular nos arcabouços, se comparada aos métodos de cultivo 

estáticos (GANDAGLIA et al., 2011). Além da semeadura in vitro, existem relatos da 

possibilidade de re-colonização celular in vivo (KETCHEDJIAN et al., 2005).  

 

2.3.3 Métodos de Semeadura 

 

Estudo demonstrou que a recolonização celular de arcabouços valvares 

descelularizados com Triton X-100 ou Tripsina/EDTA foi obtida apenas 

superficialmente, após semeadura in vitro, sem que houvesse migração celular para 

o interior do tecido (GRAUSS et al., 2005).  

Resultado semelhante foi observado após uma quase completa 

descelularização com Triton x-100, a partir da qual válvulas cardíacas suínas foram 

semeadas in vitro com células endoteliais humanas, verificando-se a formação de 

uma monocamada confluente na superfície dos arcabouços. Muito embora o 

crescimento celular na intimidade do tecido valvar não tenha sido observado, os 

pesquisadores consideraram ser a pré-semeadura um passo essencial para enxertia 

de arcabouços valvares descelularizados (BADER et al., 1998).  

Pesquisadores utilizaram tecidos vasculares ovinos e demonstraram, por 

outro lado, que o repovoamento celular dos arcabouços pode ser obtido com 

sucesso, in vivo. Ademais, sugerem que a semeadura prévia dos arcabouços possa 

não ser imperativa para o êxito da enxertia já que, após a implantação, houve 

repovoamento celular tempo dependente em toda a extensão das estruturas 

teciduais inseridas (KETCHEDJIAN et al., 2005).  

Na tentativa de minorar quaisquer efeitos imuno-mediados, referentes ao uso 

de arcabouços de origem xenógena ou homógena, células autólogas foram 

cultivadas em templates, que serviram como estruturas guia para a deposição da 

matriz extracelular secretada. Após a descelularização e remoção dos templates, 

arcabouços de matriz extracelular autólogos foram obtidos com sucesso (LU et al., 

2011). 

Pesquisadores também cultivaram células mesenquimais indiferenciadas 

sobre estrutura de suporte para a obtenção de matriz extracelular. Incubando os 
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arcabouços na ausência e na presença de fatores de indução osteogênica, 

objetivou-se simular os efeitos do remodelamento sofrido pela MEC durante 

diferentes estágios de diferenciação celular mesenquimal. Foi revelado, afinal, que 

matrizes simuladoras de estágio inicial da osteogênese expressaram mais RUNX2, 

gene associado à diferenciação osteoblástica, e estimulavam uma formação óssea 

mais rápida do que as que mimetizavam uma fase de indiferenciação celular. 

Verificou-se também que a composição da matriz extracelular sofre alterações com o 

decorrer do processo de osteogênese e que a obtenção de MEC, pelo cultivo de 

células sobre templates, é mais vantajosa, pois permite a seleção de arcabouços em 

estágios de diferenciação celular controlados, o que não pode ser obtido com a 

utilização de fragmentos teciduais acelulares (HOSHIBA et al., 2009). 

 

2.4 ENXERTIA DOS ARCABOUÇOS 

 

2.4.1 Resposta à Enxertia 

 

 A fase final e decisiva, quanto à aplicabilidade clínica dos arcabouços 

acelulares, é a enxertia dos mesmos. Após cuidadosas etapas de descelularização e 

semeadura celular (in vitro ou in vivo), as matrizes tornam a protagonizar o foco de 

pesquisas, que buscam avaliar o tipo de resposta hospedeira ao material enxertado. 

 Em estudo baseado na enxertia de arcabouços vasculares caninos, em 

coelhos, verificou-se que houve pouca ou nenhuma resposta inflamatória e rejeição, 

após seis meses de acompanhamento. Embora tenha sido verificada a formação de 

trombos em algumas amostras, o tratamento com heparina mostrou ser significante 

na redução de tais problemas. A remoção celular, baseada na utilização de Triton x-

100, foi bem sucedida e, após seis meses da enxertia, foi observado o 

repovoamento por células endoteliais e células musculares lisas. Arcabouços foram 

descritos como tridimensionalmente bem estruturados, similares às artérias 

saudáveis do hospedeiro (WANG et al., 2007). 

 Resultado semelhante foi obtido em pesquisa na qual foram utilizados 

enxertos vasculares, heparinizados, descelularizados, de origem suína, para a 

inserção em segmento aórtico de cães (CONKLIN et al., 2002). Foi observado o 

repovoamento por células musculares lisas na parede dos vasos e a formação de 
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monocamada intraluminal de células endoteliais, após acompanhamento por dois 

meses. Entretanto a enxertia xenógena de arcabouços dérmicos acelulares em 

segmentos intestinais, também sem semeadura prévia, não obteve o mesmo 

sucesso quando implantada em coelhos e em mini pigs. As matrizes provocaram 

intensa resposta inflamatória, com presença de exsudato purulento e posterior 

reabsorção das mesmas, fato que contra indicou a sua simples utilização na enxertia 

intestinal (XU et al., 2010). 

 Embora o osso seja considerado um tecido pouco antigênico e a expectativa 

de resposta imune contra ele seja branda, arcabouços ósseos podem estar sujeitos 

a processos de rejeição. Esse fenômeno ocorre pela atuação das proteínas 

codificadas pelo Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC) de classe II, 

expressas na superfície das células apresentadoras de antígenos do indivíduo 

receptor, que possuem a capacidade de reconhecer estes antígenos e, desse modo, 

desencadear uma resposta imuno-mediada (DAUSSET, 1981; ANDRADE et al., 

2008). Para contornar esta barreira imunológica foi proposta a hipótese da 

realização do knockout para o gene MHC II, quando da semeadura com células não 

autólogas (YANG; LIU, 2008). 

 

2.4.2 Assepsia dos Arcabouços 

  

 A esterilização dos enxertos, previamente à inserção cirúrgica, é outro 

aspecto de grande relevância, a ser considerado em prol da redução das injúrias 

imunológicas. Ela é necessária antes da enxertia dos arcabouços para eliminar 

endotoxinas, bem como a presença de DNA viral ou bacteriano que possam estar 

presentes (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). 

Contudo este procedimento também pode afetar a estrutura e composição 

dos arcabouços e, desse modo, deve ser utilizado o processo menos danoso aos 

artefatos matriciais. Um estudo comparativo entre os efeitos sofridos por arcabouços 

biodegradáveis, após serem submetidos à esterilização por radiação gama, óxido de 

etileno e descarga de plasma RFGD (radio-frequency glow discharge), demonstrou 

que todos os métodos causavam alterações morfológicas e volumétricas aos 

arcabouços, sendo o último considerado o menos prejudicial (HOLY et al., 2001). 
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Luz ultravioleta também foi descrita como artifício de esterilização, aplicada a uma 

matriz colágena durante 24 horas (CHEN; YOO; ATALA, 1999).  

O tratamento com antibióticos aparece, na literatura, como uma alternativa 

menos lesiva à estrutura das matrizes (SCHENKE-LAYLAND et al., 2003; 

KETCHEDJIAN et al., 2005). Todavia, é de suma importância que tais agentes 

sejam completamente removidos antes da inserção dos enxertos, caso contrário os 

arcabouços passarão a ser considerados drogas, e não artefatos para enxertia, 

dificultando a regulamentação e aprovação dos mesmos (GILBERT; SELLARO; 

BADYLAK, 2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente projeto tem por objetivo geral avaliar a influência de três métodos 

de descelularização na produção de arcabouços biológicos a partir de órgãos 

ósseos de camundongos, visando sua utilização para enxertia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o protocolo de descelularização mais eficiente na remoção celular e 

que melhor preserva a estrutura da MEC óssea; 

 Avaliar, através da técnica de cultivo celular, se o arcabouço produzido 

permite a adesão de células mesenquimais da medula óssea de 

camundongos; 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi submetido à apreciação da Comissão de Ética no Uso Animal 

(CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovado, de 

acordo com o protocolo no 020/2010 (ANEXO A). 

 

4.2 AMOSTRA  

 

Foram utilizados na presente pesquisa, oito camundongos (raça Albino Swiss) 

com 06 (seis) dias de idade, submetidos à eutanásia através da administração 

intraperitoneal de pentobarbital sódico (Nembutal) (100 mg/kg) e dissecados para 

remoção da calvária. Outro camundongo também com 04 (quatro) meses de idade 

foi submetido à eutanásia pela aplicação intraperitoneal de pentobarbital sódico 

(Nembutal) (100 mg/kg) para possibilitar a extração de células mesenquimais da 

medula óssea. Todos os espécimes são oriundos do Biotério do Departamento de 

Biofísica e Farmacologia do Centro de Biociências da UFRN, mantidos em 

condições adequadas de temperatura e ciclo dia/noite, com água e alimentação ad 

libitum. 

Na primeira fase do estudo, 06 (seis) camundongos albinos com 06 (seis) dias 

de idade foram submetidos à eutanásia. As calvárias obtidas sofreram hemissecção 

para utilização das metades direita e esquerda, totalizando 12 (doze) órgãos ósseos, 

os quais foram estudados para avaliação da eficácia do método de descelularização. 

Na segunda fase do estudo, calvárias de outros 02 (dois) camundongos com 

06 (seis) dias de idade foram utilizadas para avaliar a capacidade do arcabouço 

descelularizado de promover a adesão e diferenciação osteogênica de células 

mesenquimais, oriundas da medula óssea de um camundongo com 04 meses de 

idade. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA DESCELULARIZAÇÃO 

 

4.3.1 Técnica de Descelularização 

 

Fragmentos ósseos frescos (calvária) foram obtidos dos animais (Figura 1) 

através de incisões e dissecção com tesouras retas do tipo Íris. Em seguida foram 

hemisseccionados (total de 12 órgãos ósseos) e transportados em uma solução 

hipotérmica (4ºC) de PBS ao Laboratório de Técnicas Histológicas do Departamento 

de Morfologia da UFRN, para que fossem congelados a uma temperatura de -20ºC, 

por no mínimo 48 horas. 

 

Figura 1 - Dissecação do camundongo para a obtenção da calvária. 

 

Fonte: Autor 

 

 Decorrido este tempo, os fragmentos foram descongelados, em temperatura 

ambiente, e desmineralizados em solução de EDTA a 10% (Sigma, EUA), por uma 

semana, com troca de solução a cada dois dias (Figura 2). Em seguida os órgãos 

ósseos foram divididos em três grupos (n=4) e, então, submetidos aos diferentes 

protocolos de descelularização: 

 



32 
 

Figura 2 - Aspecto da calvária após a desmineralização. 

 

Fonte: Autor 

 

- Grupo I (SDS): os ossos foram incubados em SDS a 0,1% (Sigma, EUA), por 48 

horas, com duas trocas de solução, à temperatura ambiente. Os arcabouços 

descelularizados foram, em seguida, lavados com PBS (Figura 3). 

 

Figura 3 - Descelularização com SDS. 

 

Fonte: Autor 
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- Grupo II (Tripsina): os fragmentos foram incubados em Tripsina/EDTA (0.5% 

Trypsin e 0.2% EDTA – Gibco, EUA) por 48 horas a 37ºC, com duas trocas da 

solução de Tripsina. Os arcabouços descelularizados foram lavados com PBS para 

remoção de substâncias residuais (Figura 4). 

 

Figura 4 - Descelularização com Tripsina/EDTA. 

 

Fonte: Autor 

 

- Grupo III (Triton X-100): os órgãos ósseos foram imersos em uma solução de 1% 

de Triton X-100 com 0.2% EDTA (Sigma, EUA) por 48 h, com duas trocas de 

solução, em uma atmosfera de 5% CO2/95% ar. Os arcabouços foram lavados com 

PBS para remoção de substâncias residuais (Figura 5). 

 

Figura 5 - Descelularização com Triton X-100. 

 

Fonte: Autor 
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4.3.2 Análise Microscópica Arcabouços Descelularizados. 

 

Após a descelularização, os arcabouços dos três grupos (n=4) foram fixados 

em solução de formalina a 10%, processados rotineiramente e incluídos em 

parafina. Nas lâminas obtidas, foi realizada a coloração por Hematoxilina e Eosina 

(H/E) para avaliação em microscópio óptico convencional (Olympus CX21, EUA), no 

intuito de validar a ausência de núcleos celulares nos arcabouços. Isto foi feito 

através de contagem manual de todas as lacunas vazias e lacunas preenchidas por 

osteócitos, em toda a sua extensão da estrutura das calvárias. 

 

Figura 6 – Modelo de contagem celular nos arcabouços. 

 

Fonte: Autor 

 

A proporção lacunas totais/lacunas preenchidos foi tomada como base em 

cada segmento de calvária, gerando porcentagens que foram analisadas 

estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis. 

Foi realizada também a coloração por Picrosirius Red, para análise das 

lâminas em microscópio de luz polarizada (Olympus BX60M, EUA) a qual permitiu a 

avaliação descritiva do efeito da descelularização sobre a estrutura da matriz 

colágena. Os segmentos de calvária mais corados pela cor vermelha foram 

considerados como detentores de maior preservação das fibras colágenas. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Shimadzu SSX-550, Japão) foi 

realizada para análise descritiva mais detalhada da superfície das calvárias 

descelularizadas. O aspecto de conservação ou dano estrutural pôde ser bem 

observado nesse tipo de ensaio.  

Foi considerado mais eficaz o método que promoveu melhor remoção das 

células do tecido ósseo e manteve a integridade da matriz extracelular (MEC). 
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4.3.3 Análise Estatística 

 

Os dados numéricos, obtidos pelos instrumentos de coleta foram analisados 

estatisticamente pelo software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), e 

submetidos ao teste de Kruskal-Wallis. Após a obtenção de valor significativo para o 

teste estatístico, os grupos foram analisados em pares, aplicando-se o pós-teste de 

Mann-Whitney, com posterior penalização dos valores. De acordo com os valores 

obtidos após a penalização, as possíveis diferenças significativas podem ser 

localizadas. 

 

4.4 ADESÃO DE CÉLULAS MESENQUIMAIS DA MEDULA ÓSSEA SOBRE OS 

ARCABOUÇOS DESCELULARIZADOS (ESTUDO IN VITRO) 

 

4.4.1 Obtenção de Células Mesenquimais da Medula Óssea 

  

 Um camundongo com quatro meses de idade foi submetido à eutanásia, 

realizada com uma dose letal de pentobarbital sódico (100 mg/kg peso, via 

intraperitonial). Posteriormente o mesmo foi dissecado no Laboratório de Técnicas 

Histológicas da UFRN para remoção dos fêmures e tíbias, como mostram a Figura 7 

e Figura 8. Os ossos recém-dissecados foram mantidos em tubos tipo Falcon (Figura 

9) contendo uma solução hipotérmica (4ºC) de tampão fosfato básico (PBS) 

acrescida de 0,5 mg/mL de gentamicina (Gibco, EUA) e 3 mg/mL de anfotericina B 

(Gibco, EUA), até que fosse feita a remoção de toda porção de tecido muscular 

aderido aos ossos.  

 Em seguida, os tubos contendo os órgãos ósseos foram transportados até o 

Laboratório de Cultivo Celular do Departamento de Bioquímica da UFRN 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Em uma câmara de fluxo laminar e 

sob condições assépticas, foram realizados cortes nas epífises dos ossos com 

auxílio de uma tesoura de ponta reta (Figura 10) e, utilizando uma seringa de 1 mL, 

a medula pode ser extraída através da inserção da agulha no canal medular e 

posterior lavagem do canal (Figura 11) utilizando meio de cultura básico alfa-MEM 

contendo 50 mg/L de sulfato de gentamicina e 2 mg/L de anfotericina B (Cultilab, 

Brasil) e suplementado com 15% de soro fetal bovino FBS (Cultilab, Brasil). Os 
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extratos de medula foram submetidos ao cultivo em estufa úmida a 37º C com 5% de 

CO2 e 95% de ar, seguindo-se as etapas detalhadamente descritas na pesquisa. 

 

Figura 7 - Dissecção de camundongo para remoção de fêmures e tíbias. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 8 - Obtenção dos órgãos ósseos. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 9 - Armazenamento dos fragmentos ósseos para transporte ao laboratório.

 

Fonte: Autor 

 

Figura 10 - Corte das epífises ósseas. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 11- Inserção de agulha para lavagem dos canais medulares. 

 

Fonte: Autor 

 

4.4.2 Cultivo de Células Mesenquimais da Medula Óssea 

 

Quatro fragmentos de calvárias (hemicalvárias) foram previamente coletados 

e descelularizados: duas com o protocolo baseado no SDS (Grupo G1) e mais duas 

com o protocolo baseado no uso de Tripsina (Grupo G2). Esses dois grupos foram 

escolhidos para a utilização no seguimento da pesquisa devido aos resultados 

obtidos em estudo piloto, que revelaram semelhança no nível de remoção celular e 

superioridade em relação ao Grupo G3 (Triton X-100). A quantidade de 

remanescentes celulares encontrados no G3 foi fator determinante para sua 

exclusão nas etapas subsequentes do projeto, visto que remoção celular eficiente foi 

considerada um requisito mínimo para o sucesso da enxertia dos arcabouços.  

Os arcabouços foram co-cultivados com células mesenquimais da medula 

óssea de camundongos após terceira passagem, em placa de 12 poços (10.000 

células/poço) (Figura 12), utilizando-se meio de cultura alfa-MEM (Gibco, USA) 

enriquecido com 10% de soro fetal bovino (Cultilab, Brasil), em uma atmosfera de 

5% CO2/95% ar. Decorridos três dias, o meio foi trocado por outro com propriedade 
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osteogênica (StemPro®OsteogenesisDifferentiationMedium), onde se adicionou 50 

µg/ml de ácido ascórbico, 20 mM de glicerofostato e 10 M de dexametasona, no qual 

os arcabouços foram cultivados por 21 dias. 

Figura 12 - Células Mesenquimais indiferenciadas cultivadas em arcabouços 
descelularizados. 

 

Fonte: Autor 

 

4.4.3 Análise da Adesão Celular 

 

Os arcabouços foram analisados após o término de 21 dias de cultivo. Após 

fixação em formol a 10% e processamento rotineiro, os fragmentos foram incluídos 

em parafina, para a obtenção de lâminas. Estas foram coradas com Hematoxilina e 

Eosina para a avaliação da adesão celular, que foi analisada de maneira descritiva. 

 

4.5 ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS 

 

O arcabouço descelularizado foi considerado adequado para uso em futuros 

experimentos, somente se contemplasse os seguintes requisitos: (1) apresentar-se 

isento de células e com matriz extracelular minimamente danificada após a 

execução do protocolo de descelularização; (2) permitir a adesão de células 

indiferenciadas. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA CELULARIDADE DA MEC  

 

 Após um período de 48 horas de descelularização, os três grupos de 

amostras indicaram aspectos histológicos visivelmente distintos entre si, quando 

corados com Hematoxilina e Eosina. 

 As calvárias do Grupo I (SDS) apresentavam boa manutenção do seu 

contorno estrutural, conservando, de maneira bem definida, áreas de osso cortical e 

osso medular. Estes arcabouços apresentaram quantidade quase nula de 

remanescentes celulares, situados em osteoplastos (Figura 13). Algumas das 

lâminas analisadas nem mesmo continham remanescentes, ao passo que outras 

mostravam marcas muito discretas de presença celular. 

 

 

Figura 13 - Coloração por H/E mostrando presença celular discreta (seta) e boa manutenção 
estrutural, em calvária submetida ao SDS (magnificação X40). 

  

Fonte: Autor 
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Os espécimes correspondentes ao Grupo II (Tripsina) foram os mais afetados, 

com relação ao aspecto estrutural, pelo processo de descelularização. Áreas de 

fragmentação e descontinuidade do contorno ósseo puderam ser notadas, bem 

como forte desagregação da estrutura óssea, o que tornou mais difícil a distinção 

entre áreas de osso cortical e medular. Foi possível ainda, observar a total ausência 

de tais estruturas na intimidade óssea, conforme verificado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Coloração por H/E mostrando ausência celular completa e desorganização na 
MEC, em calvária submetida à Tripsina (magnificação X40). 

 

Fonte: Autor 

 

O Grupo III (Triton X-100) foi o que demonstrou melhor manutenção 

estrutural. Continuidade tecidual e boa conservação de osteoplastos puderam ser 

verificadas. Zonas corticais e medulares bem definidas também representaram 

achados notórios nesse grupo. Este último protocolo de descelularização foi, 

notadamente, o que mais conservou remanescentes celulares no arcabouço ósseo 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Coloração por H/E mostrando boa manutenção estrutural e presença celular 
remanescente (setas), em calvária submetida ao Triton X-100 (magnificação X40). 

 

Fonte: Autor 

 

Os dados estatísticos referentes à contagem de células nos arcabouços dos 

três diferentes grupos estão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Comparação da quantidade de remoção celular entre os três protocolos de 
descelularização. 

Agente de 

Descelularização 

Mediana Quartis 25 – 75  

   

    p 

SDSa,b 0,495 0,092 – 0,978  

Tripsinab 0,000 0,000 – 0,000 0,009 

Triton X-100a 7,595 4,154 – 9,539  

 

*Valor p calculado a partir do teste Kruskal Wallis  
** Diferença estatisticamente significativa considerando o nível alpha de 0,05 
 
Fonte: Autor 
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 Após realizar o teste de Kruskal Wallis e constatar a presença de diferença 

significativa entre os grupos (p=0,009), foram executados pós-testes de Mann-

Whitney para saber exatamente em que par de grupos estariam localizadas essas 

diferenças.  

Foi encontrada diferença significativa somente entre os Grupos II e III 

(p=0,042), evidenciando o potencial de remoção celular inerente ao protocolo 

baseado no uso da Tripsina. Evidência de diferença estatística situada no limiar de 

significância foi observada entre os Grupos I e III (p=0,063), já que o método 

fundamentado no uso do SDS permitiu a permanência de raros remanescentes 

celulares. Entre os Grupos I e II, entretanto, não há evidência estatística que permita 

inferir a presença de diferença significativa (p=0,141). 

 

Figura 16 - Comparação das porcentagens de remoção celular entre os diferentes 
protocolos de descelularização. 

 

Fonte: Autor 

 

 De acordo com o gráfico da Figura 16 podemos observar a variação da 

quantidade de permanência celular, contrastando o desempenho da 

descelularização entre os diferentes protocolos. O Grupo G1 (SDS) apresentou um 

p=0,009 

a,b 

b 

a 
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valor mediano de 0,495 células presentes nos arcabouços analisados. Não houve 

qualquer presença de células ou remanescentes celulares observados no Grupo G2 

(Tripsina). O Grupo G3 (Triton X-100) apresentou a maior mediana de 

remanescentes celulares verificados nas calvárias (7,595), além de acentuada 

variabilidade interna de valores. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS FIBRAS COLÁGENAS 

 

A coloração com o Picrosirius Red permitiu a análise mais detalhada da 

integridade estrutural da matriz extracelular, já que tornou possível a observação das 

fibras colágenas, nos arcabouços descelularizados.  

Imagens correspondentes ao Grupo I mostraram-se moderadamente coradas 

em tonalidade vermelha, o que denota conservação colagênica (Figura 17). Embora 

a continuidade das fibras colágenas apresentasse interrupção em algumas áreas, o 

contorno das calvárias manteve-se bem delineado, sendo inferior apenas ao 

verificado no Grupo III. 

 

Figura 17- Coloração com Picrosirius Red, de calvária submetida ao protocolo com SDS sob 
a análise de microscópio de luz polarizada (magnificação X200). 

 

Fonte: Autor 
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O mesmo resultado não foi observado com os espécimes do Grupo 2, cuja 

coloração foi a mais fraca dentre os três protocolos analisados (Figura 18). Com 

intensidade de marcação reduzida, tendendo a cor rosa claro, os arcabouços 

pertencentes a este grupo aparentam ter uma redução na qualidade estrutural, 

verificada pelo decréscimo na manutenção das fibras colágenas e pelo padrão de 

desorganização apresentado. É importante salientar que o aspecto estrutural e 

conservação da forma anatômica foram, nesse grupo, bastante alteradas. 

 

Figura 18 - Coloração com Picrosirius Red, de calvária submetida ao protocolo com Tripsina 
sob a análise de microscópio de luz polarizada (magnificação X200). 

 

Fonte: Autor 

 

O terceiro grupo foi notadamente o detentor da melhor marcação com o 

corante utilizado, conforme visto na Figura 19. O vermelho vivo, que se fez presente 

de maneira forte nas lâminas analisadas, leva a crer que houve grande manutenção 

da arquitetura colágena. Além disso, a organização estrutural das calvárias foi 

visivelmente melhor, em detrimento dos demais grupos. 
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Figura 19 - Coloração com Picrosirius Red, de calvária submetida ao protocolo com Triton X-
100 sob a análise de microscópio de luz polarizada (magnificação X200). 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

5.3 ANÁLISE DA ULTRAESTRUTURA DOS ARCABOUÇOS 

 

 A análise mais detalhada da superfície dos arcabouços, conseguida pela 

visualização no microscópio eletrônico de varredura, permitiu verificar diferenças 

importantes na rugosidade dos mesmos. 

 Arcabouços pertencentes ao Grupo G1 (SDS) apresentaram ultraestrutura 

compacta, referindo baixa rugosidade e conservação das lacunas, nas áreas 

analisadas. Baixa porosidade também foi um achado visível nesse tipo de 

arcabouço, como demonstrado pela Figura 20. 
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Figura 20 - Calvária descelularizada, pertencente ao G1 (SDS), vista em aumento de 3000X 
em MEV. 

 

Fonte: Autor 

 

 Os espécimes pertencentes ao Grupo G2 (Tripsina) demonstraram um 

aspecto fortemente rugoso, denotando o maior nível de danos à ultraestrutura da 

matriz extracelular (Figura 21). Rede de fibras mais frouxa e porosa foi uma 

característica encontrada nos espécimes desse grupo. Embora possuíssem muitos 

osteoplastos ainda em estado de conservação, não foi possível detectar a presença 

de células nos mesmos. 

Os fragmentos de calvárias descelularizados do Grupo G3 apresentaram 

densidade das fibras constituintes semelhante ao observado no G1. Baixa 

porosidade e boa preservação das lacunas foram achados presentes nesse grupo. 

Entretanto, a presença de células e remanescente celulares pôde ser facilmente 

evidenciada nos segmentos analisados, conforme demonstrado na Figura 22. 
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Figura 21 - Calvária descelularizada, pertencente ao G2 (Tripsina), vista em aumento de 
3000X em MEV. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 22 - Calvária após descelularização com o Triton X-100 (G3), contendo osteócito 
(seta) em lacuna. Aumento de 3000X em MEV.  

 

 

Fonte: Autor 
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5.4 ANÁLISE DA ADESÃO CELULAR 

 

Após o cultivo de células mesenquimais sobre os arcabouços 

descelularizados, foi possível observar padrões notadamente diferentes 

relacionados à adesão celular.  

Calvárias tratadas com SDS não apresentaram qualquer tipo de componente 

celular aderido à superfície ou incluído na intimidade da matriz extracelular, como 

pode ser visto na Figura 23. 

 

Figura 23 - Coloração por H/E mostrando ausência de adesão celular após o cultivo em 
calvária submetida ao SDS (magnificação X40). 
 

 

Fonte: Autor 

 

 Já nos arcabouços ósseos pertencentes ao Grupo II (Tripsina) foi observada a 

presença importante de células aderidas sobre a superfície, em áreas focais. Nestes 

sítios, além do conteúdo celular, foi possível observar ainda a deposição de matriz 

extracelular (Figura 24). 
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Figura 24 - Coloração por H/E demonstrando adesão celular na superfície de calvária 
submetida à Tripsina (magnificação X40). 
 

 

Fonte: Autor 
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6 DISCUSSÃO 

 

Ainda que sejam considerados o padrão ouro para os procedimentos de 

enxertia, enxertos ósseos autólogos apresentam algumas limitações no seu uso, 

como por exemplo a baixa disponibilidade. Outra desvantagem reside na criação de 

novo sítio cirúrgico para a coleta dos enxertos autógenos, o que pode levar a vários 

inconvenientes como dor, desconforto, infecção local, lesão nervosa, lesão vascular, 

dificuldade de deambulação (SILVA et al., 2010). Queixas em longo prazo podem 

estar mais relacionadas ao sítio doador do enxerto, do que o local de cirurgia 

primária (SILBER et al., 2003; KUPFER et al., 2012).  

Verificou-se que os custos totais relacionados à coleta de enxerto de crista 

ilíaca para correção de fendas lábio palatinas podem chegar até US$ 21.801,00, dos 

quais a maior parcela advém do processo de aquisição óssea. Além dos custos 

atribuídos ao próprio procedimento cirúrgico, o maior tempo de internação hospitalar 

e a necessidade de tratamento fisioterápico influem sobremaneira no valor final 

(KUPFER et al., 2012).   

É nesse contexto de limitações, associadas às técnicas de enxertia 

disponíveis na atualidade, que a descelularização tecidual torna-se uma opção 

promissora pela possibilidade de obtenção de arcabouços que visam ter 

funcionalidade semelhante aos enxertos autólogos, sem as inconveniências 

atreladas a estes.    

A condição primordial para o sucesso da enxertia dos arcabouços é a 

eficiência da descelularização, reduzindo o potencial de rejeição por parte do 

hospedeiro. Foi comprovado, por pesquisa realizada em tecidos valvares de ratos, 

que a quantidade de células inflamatórias resultantes da enxertia dos arcabouços 

acelulares era inferior ao encontrado após o enxerto de válvulas contendo células 

(MEYER, et al., 2005). 

Em estudo realizado na Áustria, verificou-se que a permanência celular na 

intimidade dos arcabouços não autógenos foi responsabilizada pela falha precoce de 

enxertos valvares (SynergraftTM), descelularizados a partir de protocolo 

químico/enzimático patenteado (SIMON et al., 2003). Tal desfecho ressalta a 

necessidade obrigatória de remoção celular, para o êxito nesse tipo de modalidade 

de enxertia. 
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No presente estudo, verificou-se que a estrutura geral do arcabouço ósseo 

descelularizado com o Triton X-100 apresentou boa conservação, fato evidenciado 

pela preservação da estrutura colágena. Entretanto a sua melhor performance na 

manutenção das fibras colágenas não foi acompanhada por igual desempenho no 

que diz respeito ao grau de remoção celular. A manutenção de várias células e 

remanescentes celulares nos osteoplastos aponta para o risco elevado de 

desencadeamento de uma resposta imuno-mediada exacerbada, quando da enxertia 

desses arcabouços. 

Remoção celular insuficiente também foi obtida com o uso do Triton X-100 a 

1% em tecidos tendíneos. Entretanto, mesmo submetidos ao agente durante apenas 

24 horas, houve rompimento da estrutura colágena (CARTMELL; DUNN, 2000). Foi 

recomendado que o tempo de exposição ao agente não seja maior que 24 horas, e 

que a concentração do mesmo seja elevada, a fim de melhorar a remoção celular. 

Tais resultados sugerem que tendões apresentem uma vulnerabilidade estrutural 

mediante o protocolo com Triton X-100, maior do que a do tecido ósseo. Isto poderia 

explicar o motivo pelo qual o detergente promoveu uma melhor conservação das 

fibras colágenas, em nosso estudo. 

Ao contrário do que foi obtido como resultado na presente pesquisa, estudos 

já mostraram a remoção celular completa de válvulas cardíacas suínas, com a 

utilização do Triton X-100 durante 48 horas. Contudo, o protocolo utilizado baseava-

se também no uso de endonucleases (DNase e RNase), o que pode ter contribuído 

para o sucesso da remoção celular nesse tipo de tecido (LIAO; JOYCE; SACKS, 

2008). A descelularização de tecido uretral com o uso do Triton X-100 durante 48 

horas, mesmo mantendo alguns poucos remanescentes nucleares, mostrou-se mais 

eficiente do que os protocolos baseados no uso de SDS e Tripsina, com 

concentrações superiores e inferiores, respectivamente, às utilizadas em nosso 

estudo. O uso de endonucleases no protocolo de descelularização contribuiu, 

provavelmente, para a obtenção desse resultado.  Foi verificado também que, 

semelhante a nossa pesquisa, o Triton X-100 foi responsável pela melhor 

manutenção estrutural da matriz extracelular (NARITA et al., 2008).  

Foi demonstrado que o uso do Triton X-100 promoveu uma remoção celular 

próxima do total, em válvulas cardíacas. Embora o tempo de incubação tenha sido 
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de apenas 24 horas, o uso das endonucleases, mais uma vez, figura como o 

possível fator responsável pelo aumento da remoção celular (BADER et al., 1998).   

Muitos fatores podem contribuir para os vários resultados de danos à MEC 

apresentados na literatura como o tipo e concentração do agente descelularizante, 

duração do tratamento dos tecidos, presença de inibidores de proteases (GRAUSS, 

et al., 2005). Sabendo disso, não se pode afirmar que o uso do Triton X-100 para a 

descelularização de arcabouços ósseos esteja descartado. Apesar de ter sido pouco 

eficiente para a remoção celular das calvárias, futuras alterações no seu protocolo, 

como a adição de endonucleases, podem resultar em êxito na descelularização. 

De todos os grupos avaliados a tripsina apresentou o melhor desempenho na 

remoção celular dos arcabouços. Quanto à manutenção estrutural, as lâminas 

histológicas demonstraram que as calvárias desse grupo foram as mais afetadas, 

com áreas de desorganização tecidual mais evidentes e menor conservação das 

fibras colágenas, do que nos outros grupos. Sabe-se que a manutenção estrutural é 

de extrema importância, principalmente nos dispositivos de enxertia cuja exigência 

mecânica é intensa, como é o caso dos enxertos ósseos. Por isso, deve-se ressaltar 

que o nível de desorganização estrutural, provocado pela tripsina, pode ser inibitório 

para o correto desempenho destes arcabouços, quando da sua utilização para 

enxertia. Este efeito na MEC pode ser consequência do tempo de exposição do 

tecido à tripsina, fato suportado por estudo de revisão que recomendou a limitação 

na duração desse processo, a fim de minimizar os efeitos deletérios sobre a 

ultraestrutura e composição da matriz extracelular (GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 

2006).  

De maneira semelhante ao observado em nosso experimento, estudo 

conduzido em 2005 verificou que o tratamento com Tripsina promoveu maior 

desestruturação da MEC de arcabouços valvares, se comparados aos 

descelularizados com Triton X-100, havendo distorção e fragmentação das fibras 

elásticas. Controversamente ao observado na presente pesquisa, a remoção celular 

obtida com a Tripsina foi incompleta, ao passo que o outro agente obteve êxito 

nesse aspecto. Os autores atribuem a falha do tratamento com Tripsina na total 

remoção celular ao menor intervalo de tempo utilizado no protocolo, que foi de até 

17 horas. Quanto ao desempenho do Triton X-100 na remoção celular, a associação 
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de endonucleases ao protocolo representam fatores que podem explicar o sucesso 

obtido (GRAUSS, et al., 2005). 

Avaliando a descelularização de tecidos tendíneos de ratos submetidos ao 

tratamento com SDS a 0,5%, Cartmell e Dunn (2000, p. 137) mostraram que houve 

total remoção celular em apenas 24 horas e que a disposição das fibras colágenas 

foi mantida, embora o espaçamento entre elas tenha aumentado. Na 

descelularização das calvárias do Grupo I foi utilizado o SDS com uma concentração 

inferior (0,1%) ao da referida pesquisa, resultando em boa manutenção das fibras 

colágenas e incapacidade de total remoção celular, após 48 horas de tratamento. 

Sugere-se, portanto, que o uso do SDS em maior concentração deve ser 

considerado em protocolos de descelularização para os tecidos ósseos.    

A quantidade de permanência celular nas calvárias do Grupo G1 foi próxima 

de zero (mediana = 0,495), contudo não se pode atestar a inocuidade imunológica 

desses arcabouços até que experimentos de enxertia o avaliem. Apesar da visível 

desorganização estrutural das calvárias pertencentes ao Grupo G2, a total remoção 

celular é um fator positivo em relação a esse protocolo. O Grupo G3 apresentou a 

mais alta mediana de permanência celular (7,595), que caracteriza uma forte 

contraposição ao protocolo utilizado nestes arcabouços. A acentuada diferença entre 

os valores máximo e mínimo de permanência celular, verificada neste último grupo, 

figura como mais um aspecto negativo associado ao uso do Triton X-100, 

demonstrando uma grande variabilidade interna.   

A análise dos arcabouços pela microscopia eletrônica de varredura permitiu 

observar, detalhadamente, os efeitos dos protocolos de descelularização, sobre a 

ultraestrutura das calvárias.  

Em estudo conduzido com válvulas cardíacas suínas, a descelularização com 

SDS resultou em arcabouços com densa e compacta rede colágena, resultados 

semelhantes aos verificado no presente estudo. Os achados derivados do 

tratamento com Tripsina também coadunam com o observado na atual pesquisa, 

visto que os arcabouços demonstraram rede colágena frouxa, com grande 

quantidade de poros. Em contrapartida a descelularização das válvulas cardíacas 

mostrou que os danos provocados pelo Triton X-100 eram semelhantes aos da 

Tripsina, o que não foi observado na estrutura das calvárias (LIAO; JOYCE; SACKS, 

2008).   
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A porosidade dos arcabouços, resultante da descelularização, influencia 

sobremaneira na capacidade de adesão celular, após a semeadura. Estudo 

desempenhado na Irlanda em 2005 mostrou que, para cada tipo de célula, existe 

uma medida ou intervalo de medidas ótimos para o tamanho dos poros, dentro dos 

quais a adesão celular ocorre eficientemente (O'BRIEN, 2005). Tal fato colabora 

com a importância de se tentar preservar os arcabouços descelularizados mais 

próximos do natural, evitando a degradação da MEC e aumento da porosidade a 

ponto de interferir na adesão celular. 

Enxertos autólogos contemplam as habilidades de osseointegração, 

osteoindução, osteocondução e osteogênese graças à presença de células 

osteocompetentes viáveis, em sua intimidade. Segundo constatou-se em pesquisa 

recente, o enxerto de arcabouços poliméricos previamente semeados com células 

indiferenciadas promove melhor reparo ósseo quando comparado ao seu uso 

isolado, sem a semeadura celular (DUPONT et al., 2010). Considerada essencial 

para a melhora do reparo ósseo (SROUJI; MAURICE; LIVNE, 2005), essa 

combinação entre arcabouços biocompatíveis e células indiferenciadas de medula 

óssea tem o potencial de conferir aos enxertos orgânicos a capacidade de 

crescimento reparo remodelação, o que os aproxima ainda mais das características 

ideais. 

Na presente pesquisa foi realizado um cultivo estático, em placas de cultura, 

após o qual foi possível detectar a presença de células em pontos focais aderidas na 

superfície dos arcabouços tratados com a Tripsina. Nos arcabouços 

descelularizados com o SDS não foram encontradas células aderidas. 

Controversamente ao esperado, os arcabouços do G2 (Tripsina) permitiram a 

adesão celular discreta, embora tenham demonstrado a pior manutenção estrutural 

aparente, dentre os três protocolos utilizados. Tal resultado pode residir no fato de 

que a ação desorganizadora da tripsina permita maior exposição de proteínas da 

MEC, que sirvam de ligantes para as células mesenquimais cultivadas.  

A semeadura celular dos arcabouços valvares, quando realizada sob o efeito 

dinâmico dos biorreatores, resulta numa melhor penetração celular no interior da 

MEC, quando comparada a técnicas de cultivo estáticas (GANDAGLIA et al., 2011). 

Esses estudos sugerem que o uso de biorreatores deva ser considerado em 
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pesquisas subsequentes, devido ao maior potencial de fornecer as condições de 

cultivo necessárias para adesão celular, nesse tipo de arcabouço. 

O repovoamento de células endoteliais em válvulas cardíacas 

descelularizadas com o uso combinado de Triton X-100 e Tripsina foi obtido após 

semeadura in vitro. Verificou-se que, com 10 dias de cultivo, 80% da superfície 

tecidual já haviam sido cobertos pelas células. Embora elas tenham aderido apenas 

na superfície valvar, sem migrar para a intimidade do tecido, foram capazes de 

sintetizar vários componentes da matriz extracelular perdidos após a 

descelularização (GRAUSS, et al., 2005). Tal fato demonstra que os danos 

produzidos na MEC após a descelularização, podem ser atenuados após a 

semeadura celular, pela produção de componentes matriciais perdidos.     

A semeadura in vitro, após a descelularização de válvulas cardíacas suínas 

com Triton X-100 também culminou na adesão superficial de células endoteliais, 

sem que houvesse migração interior. Foi observada formação de monocamada 

celular confluente até o terceiro dia de cultivo. Mesmo com a recolonização apenas 

parcial, os autores enfatizaram a necessidade da semeadura celular, prévia a 

enxertia dos arcabouços (BADER et al., 1998).  

Contudo essa necessidade foi contestada por estudo realizado em ovinos, no 

qual arcabouços vasculares foram enxertados sem qualquer semeadura celular 

prévia (KETCHEDJIAN et al., 2005). O resultado demonstrou que com 10 semanas 

após a enxertia podia já havia migração celular evidente e com 20 semanas podia se 

verificar a presença de células endoteliais, não só na superfície, mas por toda a 

intimidade do arcabouço. Diante de tais resultados os autores, além de provar que o 

repovoamento celular pode ocorrer com sucesso in vivo, puderam inferir que a 

semeadura celular in vitro dos arcabouços talvez seja uma etapa desnecessária. 

Dessa maneira, espera-se que os arcabouços assim produzidos tenham 

organização estrutural suficiente para permitir, em sua intimidade, a adesão, 

proliferação e diferenciação celular, atuando satisfatoriamente nas funções para as 

quais foram designados. Ademais, é imperativo que tais arcabouços mantenham-se 

livres do potencial de produzirem resposta imuno-mediada exacerbada nos 

organismos hospedeiros, objetivo esperado diante do nível de remoção celular 

promovido pela Tripsina. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Arcabouços de tecido ósseo respondem de modo distinto a diferentes agentes 

de descelularização. Quanto à integridade dos arcabouços, o uso da Tripsina foi 

associado a um maior nível aparente de injúrias à matriz extracelular, enquanto o 

SDS e o Triton X-100 promoveram menor danos a essa estrutura. 

O protocolo de descelularização que promoveu total remoção celular foi o 

baseado no uso da tripsina. Os arcabouços submetidos ao uso do Triton X-100 e 

SDS apresentaram maior permanência de remanescentes celulares, embora este 

último de maneira mais discreta. 

Embora a tripsina tenha causado maior desorganização da matriz 

extracelular, este protocolo foi o único que permitiu adesão celular aos arcabouços. 

Por essa razão, sugere-se que a associação entre total remoção celular e 

permissibilidade de adesão de células cultivadas sobre os arcabouços faz da 

Tripsina o agente mais adequado, dentre os agentes avaliados, para os protocolos 

de descelularização em tecidos ósseos. 
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ANEXO 

ANEXO A – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL 

(CEUA) DA UFRN 

 


