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Introdução
O termo “osseointegração” foi conceituado “uma conexão direta entre osso vivo e um
implante endósseo carregado, em nível de microscopia óptica”. Um implante se osseointegra
ao osso e esse processo ocorre em três fases: a primeira é a migração de células
osteogênicas diferenciadas para a superfície do implante. A segunda consiste na formação
de osso por meio da mineralização da matriz interfacial e, a terceira é o remodelamento
ósseo ao redor do implante. A resposta inicial do tecido ósseo após a instalação do implante
é caracterizada por reação inflamatória. Sendo os neutrófilos as primeiras células a atingir o
sítio do implante, mas em seguida os macrófagos tornam-se predominantes. Os macrófagos
são células que secretam diversas moléculas, entre elas, citocinas e quimiocinas que podem
atuar no recrutamento de células osteoprogenitoras induzindo a neoformação óssea ou
reabsorção óssea. Os efeitos do Laser de Baixa Intensidade (LBI) na regeneração óssea
baseia-se na bioestimulação, estimulando a aceleração da proliferação celular, e um reforço
em sua recuperação e remodelamento. Assim a irradiação por LBI mostra-se como um
potente estímulo para a reparação tecidual.
Objetivo
Avaliar a viabilidade e o ciclo celular de macrófagos cultivados em cultura contendo placa de
titânio e irradiados com laser de baixa intensidade.
Metodologia
Os macrófagos serão cultivados utilizando o meio de culturas &#945;-MEM, soro hiclone, e a
tripsina triple. Após atingirem uma confluência, serão plaqueadas em placas de 96 furos. A
primeira coluna será mantida como controle, à segunda será aplicado o laser com uma
energia de 1J, à terceira 2J, e assim sucessivamente com 4,6,8,10,12J. A viabilidade celular
será determinada pelo método colorimétrico do MTT. A determinação das taxas de divisão
celular será realizada pelo método de marcação por CFSE. E a determinação da progressão
do ciclo celular será feita em citômetro de fluxo FACScalibur, utilizando o iodeto de propídio.
Resultados
O trabalho ainda não apresenta resultados.
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