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RESUMO 

 

Introdução: Diversos mecanismos têm sido propostos para explicar a Osteonecrose dos 

Maxilares induzida por Bisfosfonatos (OMB), mas não há consenso acerca do desenvolvimento 

fisiopatológico dessa condição. Objetivo: Avaliar o efeito de alterações sistêmicas e 

hematológicas que possam interferir no desenvolvimento de OMB. Métodos: Após três 

infusões venosas semanais consecutivas de Ácido Zoledrônico (AZ) (0,04, 0,20, 1,00mg/kg) 

ou salina (controle), ratos Wistar machos (n=6-7) tiveram seus primeiros molares inferiores 

esquerdos extraídos quatro semanas após a última administração. Uma semana após exodontia 

foi realizada infusão extra de AZ ou salina (controle), sendo os animais sacrificados 28 dias 

após a exodontia. Os animais foram pesados e foi coletado sangue semanalmente (análise de 

variação de peso corpóreo e análise hematológica, respectivamente), além disso, mandíbulas, 

fígado, baço, rins e estômago foram removidos e analisados microscopicamente. Resultados: 

Obervou0se necrose óssea nos animais tratados com 0,20 e 1,00 mg/kg de AZ sob os aspectos 

radiográficos e histológicos (p<0.0001). Nesses dois grupos houve aumento significativo do 

número de leucócitos circulantes (p<0.0001) em relação ao grupo controle e os índices de 

anemia (p<0.0001) também se mostraram superiores. Não houve toxicidade hepática e renal, 

no entanto o baço apresentou número aumentado de deposição de pigmentos de hemossiderina 

nos dois grupos experimentais (p=0.0004), os quais apresentaram também significante 

alteração inflamatória gástrica (p=0.0168). Conclusão: a OMB está diretamente associada a 

leucocitose, anemia e provável toxicidade sistêmica (hematológica e órgão-específica). 

Relevância Clínica: Compreender os mecanismos fisiopatológicos das doenças com base em 

modelos experimentais evidenciar os eventos inflamatórios envolvidos no desenvolvimento da 

OMB pode ser um importante pilar a fim de propor medidas preventivas e curativas adequadas.

  

 

Palavras-chave: Osteonecrose da arcada osseodentária associada a bisfosfonatos; leucocitose; 

anemia; baço; estômago; fígado; rins; toxicidade de drogas. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Several mechanisms have been proposed to explain the induced Osteonecrosis 

of the Jaw Bisphosphonates (OMB), but there is no consensus about the pathophysiological 

development of this condition. Objective: To evaluate the effect of systemic and hematologic 

changes that may interfere with the development of OMB. Methods: After three consecutive 

weekly venous infusions of zoledronic acid (AZ) (0.04, 0.20, 1,00mg / kg) or saline (control), 

male Wistar rats (n = 6-7) had their first molars left extracted four weeks after the last 

administration. A week after extraction extra infusion of AZ or saline (control) was performed, 

and the animals were sacrificed 28 days after the extraction. The animals were weighed and 

blood was collected weekly (analysis of variance in body weight and hematologic analysis, 

respectively) furthermore jaws, liver, spleen, kidney and stomach were removed and examined 

microscopically. Results: Obervou0se bone necrosis in animals treated with 0.20 and 1.00 mg 

/ kg of AZ under the radiographic and histological aspects (p <0.0001). In both groups there 

was a significant increase in the number of circulating leukocytes (p <0.0001) compared to the 

control group and the rates of anemia (p <0.0001) were also higher. There was no liver and 

kidney toxicity, however the spleen showed increased numbers of hemosiderin pigment 

deposition in both experimental groups (p = 0.0004), which also showed a significant gastric 

inflammatory changes (p = 0.0168). Conclusion: The OMB is directly associated with 

leukocytosis, anemia and probable (hematologic and organ-specific) systemic toxicity. 

Keywords: Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw; leukocytosis; anemia; spleen; 

stomach; liver; kidneys; drug toxicity. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os bisfosfonatos (BF) são fármacos inibidores de osteólise comumente empregados 

em doenças ósseo-degenerativas como osteoporose e a doença de Paget. Nas últimas décadas, 

o emprego deste grupo de fármacos no tratamento de metástases ósseas tem ganhado força em 

decorrência de seu relativo baixo custo e por aumentar a expectativa e qualidade de vida de 

pacientes com neoplasias malignas como o mieloma múltiplo e os cânceres de mama, próstata, 

rim e pulmão (FONSECA et al., 2011; JOSHI et al., 2011). No entanto, o uso de BF está 

fortemente associado ao desenvolvimento de uma alteração reconhecida denominada como 

Osteonecrose dos Maxilares induzida por Bisfosfonatos (OMB) (WOO et al., 2007). 

A OMB é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma exposição de 

osso necrótico na região maxilo-facial por mais de oito semanas em pacientes em uso de 

bisfosfonatos sem história prévia de radioterapia. O Ácido Zoledrônico (AZ) é um bisfosfonato 

de terceira geração, com uso liberado relativamente recente e é o principal associado a OMB. 

A OMB, são relativamente recente, consequentemente, sua prevalência e incidência ainda são 

incertas, pois os relatos de casos são inconsistentes e as pesquisas possuem sérias limitações de 

acompanhamento (SILVERMAN & LANDESBERG, 2009).  

Embora a frequência de OMB seja desconhecida de forma mais ampla, sabe-se que 

é uma condição que acomete preferencialmente mandíbula. Estima-se incidência crescente e 

uma prevalência em torno de 1 a 28% de OMB em pacientes sob terapia oncológica, cuja 

administração preconizada é de N-BF por via endovenosa, normalmente em elevadas doses de 

esquema mensal (BARASCH et al., 2011; POZZI et al., 2007). 

A OMB, em fases avançadas, apresenta sintomatologia intensamente dolorosa e 

está associada à supuração (DINIZ-FREITAS et al., 2012; POZZI et al., 2007). Após as 

exodontias, os alvéolos dentários não cicatrizados tendem à exposição de tecido ósseo e 

formação de grandes úlceras que predispõem a infecção (OLUTAYO et al, 2010). 

Nenhuma modalidade terapêutica proposta para a OMB tem total eficácia para ser 

amplamente utilizada. Metade dos pacientes tratados com descontinuação do bisfosfonato, 

antibioticoterapia local ou sistêmica, oxigenoterapia hiperbárica ou debridamento cirúrgico 

mantêm quadro clínico inalterado e apenas 3% dos casos tratados com uma dessas modalidades 

evoluem para cura (DEL CONTE et al., 2010; POZZI et al., 2007). A ausência de uma 

terapêutica adequada torna a OMB uma condição ainda mais complexa, pois a exposição óssea 

aumenta a possibilidade de infecção local, cujo perfil microbiológico local não é alterado pelo 

tratamento com antibióticos (JI et al., 2011), e pode evoluir para infecção sistêmica e sepse, 
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principalmente em pacientes que possuem algum tipo de imunocomprometimento decorrente 

do tratamento oncológico (MIYAZAKI et al., 2012) 

O principal fator etiológico associado à OMB é o trauma cirúrgico e procedimentos 

odontológicos cruentos são diretamente associados a elevada prevalência de OMB. A exodontia 

aumenta o risco de OMB em até dezessete vezes. A realização de implantes eleva esse risco em 

até nove. Alguns casos de OMB após a realização de alveoloplastias têm sido recentemente 

publicados e, mesmo procedimentos odontológicos não invasivos como o tratamento 

endodôntico também aumentam em até 5.6 vezes o risco de aparecimento desta doença. A 

doença periodontal, por sua vez, também é um importante fator de risco a OMB (principal 

desencadeador não associado a procedimentos odontológicos) e eleva a frequência de seu 

aparecimento em 12.3 vezes. Além disso, casos de OMB espontânea também são 

ocasionalmente publicados (TSAO et al., 2013; DINIZ-FREITAS et al., 2012; BARASCH et 

al., 2011). Todos esses fatores de risco possuem em comum um forte caráter inflamatório.  

Devido os eventos pró-inflamatórios associados à infusão endovenosa de N-BF o 

papel da inflamação na OMB tem sido pesquisado recentemente como um potencial fator 

etiológico associado ao desenvolvimento desta condição, tanto em modelos experimentais 

(KUIPER et al., 2012; NORTON et al., 2012) como em inovadores estudos com seres humanos 

(TSAO et al., 2013; ROSSINI et al., 2012; LESCLOUS et al., 2009). Esses estudos parecem 

apontar alguma relação entre OMB e inflamação, porém a natureza desta relação ainda é 

incerta. Segundo SILVERMAN & LANDESBERG (2009) e ALLEN (2011) existem na 

literatura muito mais hipóteses de mecanismos fisiopatológicos de OMB do que evidências 

científicas propriamente ditas e mecanismos envolvendo os efeitos anti-angiogênicos dos 

bisfosfonatos, infecção no sítio de OMB, déficit de turnover ósseo e toxicidade direta dos 

fármacos a diversos grupos celulares ainda não foram totalmente elucidados.  

Em vista do possível envolvimento da inflamação na OMB, estudar os mecanismos 

fisiopatológicos dessa enfermidade utilizando modelos experimentais é indispensável para 

fundamentar o conhecimento básico e direcionar possibilidades terapêuticas. Porém nenhum 

modelo experimental de OMB publicado até o presente momento foi capaz de desvendar a 

natureza fisiopatológica da OMB (CONTE-NETO et al., 2013; LI et al., 2013; ABTAHI et al., 

2012; CONTE-NETO et al., 2012; MARINO et al., 2012; PAUTKE et al., 2012; 

VASCONCELOS et al., 2012; ALLEN et al., 2011; ALI-ERDEM et al., 2011; CANKAYA et 

al., 2011; MAAHS et al., 2011; AGUIRRE et al., 2010; BI et al., 2010; BIASOTTO et al., 2010; 

KOBAYASHI et al., 2010; LÓPEZ-JORNET et al., 2010; SENEL et al., 2010; BURR & 

ALLEN, 2009; HIKITA et al., 2009; SONIS et al., 2009). 
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Todos esses modelos foram desenvolvidos utilizando doses de bisfosfonatos 

pontuais, por vezes aleatórias e sem justificativa. O estabelecimento de uma curva dose-

resposta é um parâmetro de avaliação farmacológico fundamental para verificar a ocorrência e 

intensidade de possíveis alterações inflamatórias decorrentes do uso de diferentes 

concentrações do bisfosfonato. Assim, estabelecer uma relação entre a dose de BF e o efeito de 

OMB é inquestionável, tendo em vista que até o presente momento se desconhece se esta 

condição é ou não dose-dependente.  

Portanto constitui objetivo do presente estudo estabelecer um modelo dose-resposta 

de OMB induzida por AZ em mandíbula de ratos, a fim de avaliar alterações inflamatórias 

locais e sistêmicas no desenvolvimento deste processo. 
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2 PROPOSIÇÃO  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os aspectos histológicos, radiográficos, hematológicos e de toxicidade órgão-específica 

em modelo de osteonecrose dose-resposta induzida por AZ na mandíbula de ratos. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer modelo experimental de osteoquimionecrose dos maxilares, induzida por AZ 

em animais submetidos à exodontia. 

 Determinar doses (curva de concentração-efeito) de AZ necessárias para o desenvolvimento 

de um modelo de osteoquimionecrose em mandíbula de ratos. 

 Avaliar as alterações histopatológicas e radiográficas da osteoquimionecrose mandibular 

induzida por AZ.  

 Avaliar o perfil hematológico e a toxicidade sistêmica órgão-específica dos animais com 

osteoquimionecrose mandibular induzida por AZ. 

 Verificar a variação de peso corpóreo dos animais com osteoquimionecrose mandibular 

induzida por AZ. 
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3 CAPÍTULOS 

 

Esta dissertação está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta o formato 

alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, e permite a inserção de artigos 

científicos de autoria ou coautoria do candidato (Anexo A). Por se tratar de pesquisas 

envolvendo animais, ou partes deles, este projeto de pesquisa deste trabalho foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal, da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará, sob protocolo de Nº 26/13 (Anexo B) intitulado “Estudo das alterações 

radiográficas, histopatológicas e inflamatórias no osso mandibular em modelo experimental de 

quimionecrose induzida por ácido zoledrônico”. Assim sendo, esta dissertação é composta de 

um capítulo contendo um artigo científicos que será submetido para publicação no periódico 

“Oral Oncology” (Anexo D). 
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3.1 CAPÍTULO 1: Avaliação das alterações sistêmicas e hematológicas em modelo 

experimental de osteonecrose dos maxilares induzida por ácido zoledrônico. 
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RESUMO 

 

Introdução: Diversos mecanismos têm sido propostos para explicar a Osteonecrose dos 

Maxilares induzida por Bisfosfonatos (OMB), mas não há consenso acerca do desenvolvimento 

fisiopatológico dessa condição. Objetivo: Avaliar o efeito de alterações sistêmicas e 

hematológicas que possam interferir no desenvolvimento de OMB. Métodos: Após três 

infusões venosas semanais consecutivas de Ácido Zoledrônico (AZ) (0,04, 0,20, 1,00mg/kg) 

ou salina (controle), ratos Wistar machos (n=6-7) tiveram seus primeiros molares inferiores 

esquerdos extraídos quatro semanas após a última administração. Uma semana após exodontia 

foi realizada infusão extra de AZ ou salina (controle), sendo os animais sacrificados 28 dias 

após a exodontia. Os animais foram pesados e foi coletado sangue semanalmente (análise de 

variação de peso corpóreo e análise hematológica, respectivamente), além disso, mandíbulas, 

fígado, baço, rins e estômago foram removidos e analisados microscopicamente. Resultados: 

Obervou0se necrose óssea nos animais tratados com 0,20 e 1,00 mg/kg de AZ sob os aspectos 

radiográficos e histológicos (p<0.0001). Nesses dois grupos houve aumento significativo do 

número de leucócitos circulantes (p<0.0001) em relação ao grupo controle e os índices de 

anemia (p<0.0001) também se mostraram superiores. Não houve toxicidade hepática e renal, 

no entanto o baço apresentou número aumentado de deposição de pigmentos de hemossiderina 

nos dois grupos experimentais (p=0.0004), os quais apresentaram também significante 

alteração inflamatória gástrica (p=0.0168). Conclusão: a OMB está diretamente associada a 

leucocitose, anemia e provável toxicidade sistêmica (hematológica e órgão-específica).  

Relevância Clínica: A evidência de que alterações sistêmicas estejam associadas ao estado 

hiperinflamatório decorrente da administração de AZ possibilita inferir relação com o 

desenvolvimento de OMB pós-exodontia. O esclarecimento da patogênese da OMB pode 

auxiliar na indicação de medidas preventivas e protocolos terapêuticos. 

 

Palavras-chave: Osteonecrose da arcada osseodentária associada a bisfosfonatos; leucocitose; 

anemia; baço; estômago; fígado; rins; toxicidade de drogas. 

 

  



 

 

19 

INTRODUÇÃO 

 

A osteonecrose dos maxilares induzida por bisfosfonatos (OMB) é uma grave 

complicação da terapia oncológica com aminobisfosfonatos (N-BF) e, o ácido zoledrônico (AZ) 

é o principal BF associado a essa condição (SILVERMAN & LANDESBERG, 2009). Apesar 

de epidemiologia ainda incerta, o número de casos tem mostrado uma frequência que oscila de 

1 a 28% dos pacientes que fazem uso de doses altas deste fármaco em quimioterapia. 

Atualmente, verifica-se tendência a crescimento relativo no número de casos de protocolos de 

OMB tanto na população que faz uso dos BF de forma endovenosa (BARASCH et al., 2011; 

POZZI et al., 2007) como das pacientes em tratamento para osteoporose (doses baixas) por via 

oral (DINIZ-FREITAS et al., 2012). 

Diversos mecanismos têm sido propostos na tentativa de explicar a fisiopatologia 

da OMB. Diminuição do turnover ósseo, efeitos anti-angiogênicos e infecção são as principais 

hipóteses sugeridas até o presente momento. Porém, estas hipóteses são sustentadas por estudos 

usando metodologias limitadas (ALLEN, 2011) e apenas os efeitos anti-angiogênicos do AZ 

têm sido demonstrados in vitro e in vivo (MISSO et al., 2012).  

Recentes estudos tem observado que os N-BF possuem ações pró-inflamatória 

(NORTON et al., 2012; ROSSINI et al., 2012) e mielotóxica (KUIPER et al., 2012) agudas. O 

aumento da expressão de citocinas e linfócitos pró-inflamatórios são capazes de explicar 

parcialmente distúrbios gastrintestinais (REID et al., 2010) e sistêmicos (WARK et al., 2012) 

que ocorrem em pacientes após uma infusão única de AZ. Embora experimentalmente exista 

associação entre o infiltrado inflamatório local e o número de doses de AZ (SENEL et al., 2010) 

não existe modelo experimental que relacione eventos pró-inflamatórios sistêmicos e risco de 

OMB. 

Como a OMB apresenta caráter multifatorial, há necessidade de avaliação de 

fatores de risco sistêmicos que possibilitem um melhor entendimento dos aspectos 

fisiopatológicos (KUIPER et al., 2012; NORTON et al., 2012; BARASCH et al., 2011), 

relacionados a este processo. Assim, este estudo se propõe  avaliar a associação de alterações 

sistêmicas e hematológicas com o estabelecimento de osteonecrose em mandíbula de ratos 

tratados com diferentes doses de AZ. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Animais, grupos e doses 



 

 

20 

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará (Protocolo 93/10) um total de 28 ratos Wistar 

(Rattus novergicus) machos (ENDELE et al., 2005) foram utilizados nessa pesquisa. Os animais 

(180-200g) foram mantidos com água e ração ad libitum, em ciclo claro-escuro de 12 h, 

temperatura de 20-25ºC e pesados semanalmente. Os animais foram aleatoriamente divididos 

em quatro grupos, um controle, no qual foi administrada solução salina estéril (0,1ml/kg) e três 

grupos testes nos quais foi administrado AZ (Eurofarma®) nas concentrações de 0,04 mg/kg, 

0,20 mg/kg e 1,00 mg/kg. 

Essa curva dose-resposta foi construída com base em ajuste de dose de seres 

humanos para ratos por superfície de massa corporal calculado pelo Dose Calculator, software 

de conversão de quimioterápicos de seres humanos para animais, fornecido gratuitamente pela 

Food and Drugs Admnistration (http://www.accessdata.fda.gov). A dose terapêutica estimada 

em ratos foi de 0,60 mg/kg, sendo dividida em três administrações semanais de 0,20mg/kg. A 

partir desta dose (0,20 mg/kg) foi construída uma curva concentração-efeito com mais duas 

doses adicionais (uma cinco vezes superior e outra cinco vezes inferior) (VALE et al., 2003).  

 

Protocolo experimental e Análise da Dificuldade Cirúrgica 

 

Os animais foram submetidos a três administrações semanais consecutivas (Dias 0, 

7 e 14) de AZ ou solução salina (controle). Após um mês da última administração (Dia 42) foi 

realizada a exodontia dos primeiros molares inferiores. Na semana seguinte (Dia 49), 

administrou-se dose adicional do fármaco e um mês após a exodontia (Dia 70). Os animais 

foram eutanasiados para obtenção das mandíbulas para análise radiográfica e microscópica 

(Protocolo adaptado de MAAHS et al., 2011 e SONIS et al., 2009) (Tabela 1). 

Após anestesia (ketamina;100mg/kg e xilazina; 100mg/kg; por via intraperitoneal) 

realizou-se sindesmotomia do 1º molar inferior esquerdo (com auxílio de sonda exploradora), 

a luxação com uso de espátula Hollemback 3S e extração com uso de espátula Lecron-Zalle em 

movimento de alavanca (Técnica adaptada de MAAHS et al., 2011 e ALVES et al., 2007). 

Todos os procedimentos foram realizados cegamente por um mesmo operador 

previamente treinado e os animais foram aleatorizados e pesados semanalmente a partir do 

início do protocolo. Os animais foram aleatorizados, foi cronometrado o tempo de cada 

procedimento cirúrgico e os dentes foram secos em papel absorvente e pesados em balança de 
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precisão. Adicionalmente, um operador contou, também cegamente, o número de fraturas 

radiculares (CONTE-NETO et al., 2012).  

 

Coleta de sangue e análise hematológica 

 

Foram coletados semanalmente 2 ml de sangue (plexo retro-orbital) a partir do 6º 

dia da administração da primeira dose de AZ. As amostras foram acondicionadas em 

eppendorfs contendo 0,2 ml de solução de EDTA (Ácido Etileno-Diamino Tera-acético 

dissódico 1%) para análise do hemograma completo por princípio de impendância (Sysmex KX 

21N, Roche®). Foram considerados os seguintes parâmetros: leucograma total, contagem de 

linfócitos, contagem de neutrófilos e monócitos, número de hemácias, hemoglobina total, 

hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média, índice 

hematócrito, volume corpuscular médio, anisocitose e número de plaquetas. Considerou-se 

como evento anêmico variações estatisticamente significantes do eritrograma em relação ao 

grupo controle. 

 

Eutanásia 

 

Após eutanásia, as hemimandíbulas, fígado, baço, rins e estômago foram removidos 

cirurgicamente e armazenados em formol neutro a 10% durante 24h para confecção de lâminas 

histológicas (hematoxilina-eosina).  

 

Análise Radiográfica 

 

As hemimandíbulas de todos os grupos foram radiografadas em aparelho de raio-X 

convencional (DabiAtlante®; 63Kvp, 8mA) acoplado ao sistema de captura digital de imagem 

Digora®. A técnica radiográfica empregada foi a do paralelismo (cone longo) utilizando-se 

localizador. As hemimandíbulas eram posicionadas paralelamente ao filme radiográfico e a 

distância foco-filme  foi de 10cm. O tempo de exposição ficou estabelecido em 0.18 segundos 

fixando-se a função para radiografia digital periapical de bateria dentária anterior superior (13-

23). 

As radiografias foram exportadas como imagem no formato.jpeg para análise 

quantitativa por meio do software de análise de imagem ImageJ. Após aleatorização, um 

operador mensurou cegamente em triplicata a área radiolúcida através do comando de seleção 
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de área livre (Freehand selections). Foi considerado como unidade amostral a média aritmética 

das três medidas. 

 

Confecção de lâminas e análises microscópica 

 

As hemimandíbulas foram descalcificadas em solução 10% EDTA (pH 7.3; NaOH, 

PA) durante 30 dias, sendo mantidas em suspensão. Após descalcificação, o material foi 

incluído em parafina, cortado em espessura de 3µm e corado pela Hematoxilina-eosina para 

posterior análise qualitativa por microscopia de luz convencional (ALVES et al., 2007). 

Após fixação, o fígado, o baço, os rins e o estômago foram submetidos a análise 

macroscópica para verificação de tamanho, alterações de cor e consistência. Fragmentos de 

cada órgão foram retirados para confecção de lâminas histológicas seguindo protocolo descrito 

acima. Ressalta-se que, para o estômago foram realizados dois cortes correspondentes às 

regiões cárdica e fúndica. A análise histológica, realizada em microscópio de luz, baseou-se na 

presença e extensão de lesões nesses órgãos (GRAVES, 2007). 

 

Análise estatística 

 

As variáveis quantitativas (dados paramétricos) foram submetidas aos testes 

ANOVA ou ANOVA-Repetead Meansures (Two-way ou one-way) seguido do pós-teste de 

Bonferroni (média±EPM). Foi calculada a área sob a curva do curso temporal de avaliação da 

leucocitose, linfocitose, neutrofilia e monocitose, para o número de eventos anêmicos utilizou-

se o modelo de regressão não-linear (logagonista x resposta) para associação entre a dose de AZ 

e seu efeito cumulativo. Adicionalmente a presença/ausência de toxicidade foram expressas na 

forma de n (%) e analisados por meio do teste Qui-quadrado. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software estatístico GraphPad Prism 

5.0®, considerando um nível de significância de 95% (p<0.05). 

 

RESULTADOS 

 

Dificuldade cirúrgica 

 



 

 

23 

A dificuldade cirúrgica foi avaliada sob três parâmetros, tempo decorrido para 

exodontia do 1º molar inferior esquerdo, número de fraturas radiculares e massa da unidade 

dentária. 

O tempo decorrido (em segundos) para exodontia do primeiro molar inferior dos 

grupos controle (124.6±15.1) e tratados com 0,04mg/kg (146.9±24.6), 0,20mg/kg (150.7±26.4) 

e 1,00mg/kg (177.7±23.5) não diferiu significantemente (p=0.4669, ANOVA). Da mesma 

forma, a massa (mg) dos dentes extraídos também não diferiu de forma significante entre os 

quatro grupos experimentais (Controle: 2.6±0.3; ZA: 2.4±0.1, 2.3±0.1 e 2.1±0.1, 

respectivamente) (p=0.3716, ANOVA) (Tabela 3). 

Além disso, o número de fraturas radiculares observadas clinicamente entre o grupo 

controle (1.0±0.4) e os grupos tratados com AZ (1.2±0.4, 1.3±0.5 e 1.7±0.2, respectivamente) 

não apresentaram diferença significante entre eles (p=0.5968, ANOVA) (Tabela 3).  

 

Análise radiográfica digital (Mandíbulas) 

 

O exame radiográfico mostrou áreas radiolúcidas (pixels) nos sítios de exodontia 

dos grupos tratados com 0,04 mg/kg (1748.0±53.3), 0,20 mg/kg (1636.0±98.6) e 1,00 mg/kg 

(1752.0±75.3) significantemente superiores em relação ao controle (156.0±60.4) (p<0.001, 

ANOVA/Bonferroni; Média±EPM) (Tabela 3).  

 

Análise Histopatológica (Mandíbulas) 

 

A análise microscópica dos grupos tratados com 0,20 mg/kg e 1,00 mg/kg de AZ 

confirmou a presença de OMB (Tabela 3). Todos os animais do grupo controle (100%), 28 

(vinte e oito) dias após o procedimento cirúrgico, apresentaram tecido ósseo neoformado e 

osteócitos viáveis, com lacunas preservadas (Figura 2A e 2B). Além disso, raros osteoclastos 

(Figura 2C) sem alterações histológicas e ausência de infiltrado inflamatório foram observados 

nesse grupo experimental. 

No grupo tratado com 0,04 mg/kg de AZ foi visualizada (86% da amostra) 

deposição de matriz óssea mineralizada no local da exodontia definida como como retardo na 

cicatrização tecidual (Figura 2D), porém, com sequestros ósseos (Figura 2E) associados a leve 

infiltrado inflamatório neutrofílico (Figura 2F) e osteoclastos com discreta vacuolização intra-

citoplasmática (Figura 2G). 
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Todos os animais (100%) tratados com as doses de 0,20 mg/kg e 1,00 mg/kg de AZ 

mostraram sinais clássicos de osteonecrose bem definida. Ambos os grupos não exibiram 

quaisquer sinais de cicatrização ou deposição de matriz óssea mineralizada no sítio de exodontia 

e grandes sequestros ósseos puderam ser observados (Figuras 2H e 2L), estando, estes 

associados a intenso infiltrado inflamatório predominantemente neutrofílico (Figuras 2I e 2M). 

Adicionalmente, colônias bacterianas sugestivas de Actinomyces foram ocasionalmente 

visualizadas nos dois grupos experimentais (Figuras 2J e 2N). Osteoclastos com vacuolização 

intracitoplasmática e hipocromatismo nuclear estavam presentes nas proximidades do tecido 

ósseo desvitalizado (Figura 2K e 2O). 

 

Análise hematológica 

 

Leucograma 

 

Os animais tratados com AZ apresentaram leucocitose após administração das doses 

semanais consecutivas. Houve aumento do número total de leucócitos nos grupos cujas doses 

foram de 0,20mg/kg e 1,00mg/kg de AZ, igualmente onde foi observada OMB na análise 

histológica. No 27º dia verificou-se aumento do número de leucócitos circulantes no grupo 

tratado com 0,20mg/kg (11.9±0.2x103 células) e, no grupo tratado com 1,00mg/kg de AZ esse 

incremento foi vizualizado nos 6º (10.6±1.2x103 células), 21º (13.0±0.7x103 células) e 27º 

(12.2±0.9x103 células) dias experimentais, tendo-se encontrado diferença significante em 

relação ao grupo controle (6º dia: 7.8±0.4; 20º dia: 9.0±0.4; 27º dia: 8.5±0.3x103 células) 

(Tabela 2). 

Durante contagem diferencial evidenciou-se linfocitose no grupo que recebeu 

0.20mg/kg de AZ (9.0±0.6x103 linfócitos) no dia 20 em relação ao grupo controle (7.4±0.3x103 

linfócitos). Já o grupo tratado com 1.00mg/kg de AZ mostrou aumento significativo do número 

de linfócitos nos dias 20 (9.9±0.4x103 linfócitos) e 27 (8.9±0.8x103 linfócitos) em relação ao 

grupo controle nos mesmos dias (7.4±0.3x103 e 6.8±0.2x103 linfócitos, respectivamente) 

(Tabela 2). 

Em relação a células não linfócitos (neutrófilos e monócitos), não houve diferença 

significativa entre os grupos AZ 0.04 e 0.20mg/kg e o controle em nenhum dia do experimento. 

Porém, o grupo tratado com 1.00mg/kg de AZ demostrou aumento significativo de neutrófilos 

e monócitos nos dias seis (2.8±0.8x103 neutrófilos e monócitos) e 27 (3.3±0.8x103 neutrófilos 
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e monócitos) em relação ao grupo controle nos mesmos dias (1.1±0.1x103 e 1.9±0.2x103 

neutrófilos e monócitos, respectivamente) (Tabela 2). 

A área sob a curva do curso temporal do número de leucócitos dos animais tratados com 

0,04mg/kg (83.61), 0,20mg/kg (88.67) e 1,00mg/kg (92.16) foi maior que do grupo controle 

(76.05), demonstrando que o efeito cumulativo do número de leucócitos circulantes estava 

associado ao aumento exponencial dependente da dose de AZ (r²=0.7789). 

Quando se analisou separadamente o número de linfócitos e neutrófilos e monócitos, 

viu-se que em todas as doses de AZ a área sob a curva temporal foi maior que no grupo controle. 

Os dados de linfocitose dos grupos controle (57.71) 0,04mg/kg (64.61), 0,20mg/kg (67.95) e 

1,00mg/kg (69.24) e neutrofilia e monocitocse dos mesmos grupos, respectivamente (20.20, 

19.00, 20.73 e 22.91) mostraram-se exponencialmente aumentadas dependente da dose 

(r²=0.6431 - linfócitos; r²=0.8724 neutrófilos e monócitos). 

 

 Eritograma 

 

O grupo tratado com a dose de 1,00mg/kg AZ apresentou no 20º dia experimental, 

correspondente a uma semana após a última administração do fármaco, número de eritrócitos 

circulantes de 5.3±0.7x106/mm3 e dosagem de hemoglobina total de 11.3±1.3g/dL. Estes 

valores eram significativamente inferiores quando comparados ao grupo controle nos mesmos 

dias (6.5±0.2 x106/mm3 e 13.2±0.4g/dL, respectivamente) (p=0.0019 e p=0.0052, 

respectivamente) (Tabela 2). 

O hematócrito do grupo 1.00mg/kg mostrou-se significantemente reduzido em dois 

momentos, nos dias 20 (33.9±3.6%) e 34 (31.6±1.5%) quando comparado ao controle (dia 20: 

39.6±1.2%; dia 34: 36.9±0.5%) (p=0.0002) (Tabela 2). 

As medidas de Volume Corpuscular Médio e Hemoglobina Corpuscular Média, 

respectivamente, mostraram-se significantemente superiores nos grupos tratados com 

0,20mg/kg (39.9±0.4fL; 22.1±0.6pg) e 1,00mg/kg (39.6±2.0fL; 21.9±0.6pg) no 27º dia 

experimental (controle: 38.4±1.4fL; 19.9±0.2pg). No último dia de experimento, os animais 

dos grupos 0,04mg/kg (36.4±0.7fL; 20.5±0.5pg) e 0,20mg/kg (37.1±0.3fL; 20.4±0.3pg) 

apresentaram aumento significante destas medidas em relação ao controle (controle: 

34.5±0.6fL; 18.4±0.4pg) (Figura 4D e 4E) (p<0.0001 e p=0.0007), respectivamente, (Tabela 

2). 

A concentração de hemoglobina corpuscular média exibiu redução significante nos 

grupos tratados com 0,20mg/kg (32.0±1.8g/dL) e 1,00mg/kg (32.5±0.9g/dL) no 48º dia de 
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experimento (controle: 34.8±0.6g/dL) (p=0,0454) e não houve diferença significativa na 

variação do índice de anisocitose entre os três grupos experimentais e o controle (p=0.4248) 

(Tabela 2). 

O número de eventos anêmicos em relação ao grupo controle se mostrou dose 

dependente por grupo de estudo, ocorrendo dois eventos anêmico no grupo tratado com 

0,04mg/kg, cinco no grupo tratado com 0,20mg/kg e seis no grupo tratado com 1,00 mg/kg de 

AZ e representando aumento exponencial dependente da dose de AZ (r²=0.8073) (Tabela 3). 

 

Plaquetometria 

 

Não houve diferença estatisticamente significante na plaquetometria dos animais 

dos quatro grupos de estudo (Tabela 2). 

 

Análise histológica dos órgãos 

 

Rins 

 

Todos os grupos experimentais (doses de 0,04, 0,20 e 1,00mg/kg de AZ) apresentavam 

preservação da estrutura glomerular com leve a moderada tumefação celular, hemorragia 

tubular e intersticial recentes, além de focos de vacuolização do epitélio tubular. O grupo 

controle, igualmente, exibiu discreta tumefação celular do epitélio tubular e áreas de 

hemorragia recentes. 

A presença de cilindro-hialino foi visualizada em todos os grupos, inclusive no controle 

(50% dos animais), porém mostrou frequência aumentada nos grupos tratados com 0.04 (100%) 

e 0.20 (100%) de AZ (p=0.0359). Aqueles tratados com 0,04mg/kg e 0,20mg/kg exibiram essas 

deposições eosinofílicas na luz dos túbulos distais em 100% da amostra, enquanto que 50% dos 

animais do grupo 1,00mg/kg apresentaram essa alteração. Em nenhum dos grupos analisados 

foi encontrado infiltrado inflamatório (Tabela 4, Figura 6A-D).  

 

Fígado 

 

Os animais do grupo 0,04mg/kg mostravam cordões de hepatócitos regulares, com leve 

tumefação celular, discreta hemorragia e focos inflamatórios pontuais. Os grupos tratados com 
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0,20 e 1,00mg/kg apresentaram alterações semelhantes às descritas anteriormente, porém, com 

esteatose microvesicular em alguns trechos dos espécimes. 

No grupo controle, a arquitetura hepática estava preservada, as células com leve 

tumefação, discreta hemorragia sinusoidal, contudo raros focos inflamatórios e trechos de 

esteatose microvesicular dispersa foram observados em cinco dos animais (Tabela 4, Figura 

6E-F).  

 

Baço 

 

A análise microscópica do baço de todos os animais revelou preservação da estrutura 

lobular e apenas um animal do grupo controle exibiu discreta hiperplasia da polpa branca. A 

congestão de polpa vermelha se mostrou aumentada em todos os grupos tratados com AZ 

(p=0.0018). 

Não houve presença significante de megacariócitos, porém os grupos tratados com AZ 

nas doses de 0,20 e 1,00mg/kg apresentaram hemorragia leve a moderada, estando presente em 

100% dos animais de cada grupo, enquanto que no grupo 0.04mg/kg de AZ naõ houve presença 

significante de AZ (57%) e no controle não pôde ser observada em nenhum animal da amostra 

(p=0.0004). 

A deposição de pigmentos de hemossiderina foi evidenciada em 50% dos animais 

tratados com 0,20mg/kg e em 66% dos animais tratados com 1,00mg/kg de AZ (p=0.0120). No 

grupo tratado com 0,04mg/kg, essa alteração não foi estatisticamente significante em relação 

ao grupo controle (Tabela 4, Figura 7A-D). 

 

Estômago 

 

A análise histológica do estômago foi dividida em duas partes: cárdia e região de 

fundo/corpo. Todos os grupos experimentais, incluindo o controle, apresentou a cárdia 

revestida por epitélio pavimentoso estratificado ceratinizado sob o qual havia submucosa sem 

alterações microscópicas. 

No grupo controle, a região de fundo/corpo do estômago mostrou presença de glândulas 

secretoras normais, células principais e parietais sem alteração, além de submucosa constituída 

por tecido conjuntivo fibroso sem evidências de inflamação. Todavia, pôde-se observar nos 

grupos tratados com 0,04 (86% dos animais), 0,20 (50%) e 1,00 mg/kg (66%) de AZ aumento 
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independente da dose de ectasia vascular e áreas de hemorragia (p=0.0168), além de focos de 

células inflamatórias no grupo de maior dose (Tabela 4, Figura 7E-L). 

 

Variação de Massa Corpórea 

 

Os animais de todos os grupos mostraram aumento da massa corpórea durante os 

70 dias de experimento. Não houve diferença significante no ganho de massa corpórea dos 

animais tratados com 0.04mg/kg de AZ, porém, o grupo tratado com 0.20mg/kg de AZ mostrou 

redução no ganho de massa no dia 27 (24.2±5.2g) em relação ao grupo controle (59.0±2.9). Já 

aquele tratado com 1.00mg/kg de AZ, igualmente, mostrou redução no ganho de massa nos dias 

13 (30.0±5.8g) e 20 (34.2±7.9g) em relação ao controle nos mesmos dias (41.0±4.0 e 40.0±1.6g, 

respectivamente) (Tabela 2). 

 

DISCUSSÃO 

 

Os N-BF, em especial o AZ e o pamidronato, inibem a reabsorção óssea por indução 

de apoptose dos osteoclastos (WOO & KALMAR, 2007) e tem sido sugerido que diminuição 

do turnover ósseo nos maxilares seja o principal mecanismo envolvido no desenvolvimento de 

OMB (SILVERMAN & LANDESBERG, 2009). No entanto, modelos experimentais revelam 

outros fatores de risco que contribuem com o desenvolvimento de OMB como uso de BF de 

elevada potência (VASCONCELOS et al., 2012), associação com corticoterapia (SONIS et al., 

2009), trauma cirúrgico local (MARINO et al., 2012) ou mesmo condições especificas como o 

hiperparetireoidismo (HOKUGO et al., 2010) e a doença periodontal (TSAO et al., 2013).  

No presente modelo experimental optou-se pela avaliação da intensidade da OMB 

por meio de uso isolado de diferentes concentrações de AZ. Algumas características deste 

estudo (cego e aleatorizado) permite minimizar a influência de fatores traumáticos (advindos 

da dificuldade cirúrgica) que pudessem gerar dano tecidual e inflamação adicionais capazes de 

interferir nos resultados obtidos, visto que o aumento da dificuldade cirúrgica é diretamente 

proporcional ao aumento da dor e inflamação pós-operatórias (BELLO et al., 2011; RIBEIRO 

et al., 2000). Apesar de CONTE-NETO et al. (2012) sugerir aumento da dificuldade cirúrgica 

de exodontia em ratos submetidos a tratamento crônico com alendronato de sódio, devido a 

provável diminuição da plasticidade óssea causada por déficit de cicatrização, não houve 

diferença significativa nos parâmetros de dificuldade cirúrgica neste estudo (tempo cirúrgico, 



 

 

29 

massa do dente e número de fraturas de raízes), sugerindo que todos os grupos experimentais 

ficaram sujeitos a estresse cirúrgico semelhante. 

É provável que a tortuosa anatomia radicular dos dentes dos animais (SOUZA et 

al., 2005), aliados a diferenças entre linhagens e espécies de animais utilizadas em protocolos 

distintos (ALLEN, 2011) sejam as principais causas de fraturas. 

A avaliação por imagem é importante na definição e delimitação de déficit de 

cicatrização óssea, porém alterações radiográficas associadas a OMB são observadas apenas 

em 28% dos casos de necrose óssea (POZZI et al., 2007) e mesmo a tomografia 

computadorizada (MARINO et al., 2012; CANKAYA et al., 2011), possui limitada 

sensibilidade no diagnóstico de OMB (POZZI et al., 2007). No presente estudo verificou-se 

aumento de imagem radiolúcida em todos os grupos experimentais, inclusive na dose de 0.04 

mg/kg. Entretanto, esta radiolucidez pode refletir eventos de OMB ou ainda retardo na 

cicatrização óssea, portanto, a avaliação histológica é necessária para identificar estes eventos 

pode modificar a densidade do trabeculado ósseo levando a falsa interpretação de lise óssea 

(POZZI et al., 2007). Assim, o exame histológico parece ser o método mais sensível para 

avaliação de OMB (MARINO et al., 2012; CANKAYA et al., 2011). 

Nos grupos tratados com elevadas doses, pôde-se observar grande número de 

células inflamatórias associadas a extensos fragmentos de tecido ósseo desvitalizado, 

desprovido de osteócitos, bem como grande quantidade de osteoclastos com sinais de apoptose 

(vacuolização intracitoplasmática e hipocromasia nuclear). No entanto a dose de 0,04mg/kg 

apresentou apenas déficit de cicatrização com deposição de matriz óssea mineralizada associada 

a leve infiltrado inflamatório e pequena quantidade de osteoclastos apoptóticos. Dessa forma, 

a OMB exibiu dependência da dose de AZ administrada e eventos de OMB associados a baixas 

doses de BFs talvez necessitem de estímulos adicionais para o desenvolvimento dessa condição. 

SONIS et al. (2009) observaram que animais submetidos a exodontia simples tratados com 

baixas doses de AZ (dose total de 0.0225mg/kg) sem associação a fatores de risco adicionais 

não desenvolveram necrose em mandíbula. MARINO et al. (2012) conseguiram evidenciar 

histologicamente necrose em mandíbula em modelo murino similar com uma dose muito baixa 

(total de 0.02mg/Kg). No entanto, este modelo envolve trauma ósseo adicional induzido por 

broca cirúrgica, o que não mimetiza a OMB normalmente observada em seres humanos 

(BARASCH et al., 2011; SILVERMAN & LANDESBERG, 2007). Assim, parece evidente a 

necessidade de um evento adicional ou elevadas doses de AZ para pronto estabelecimento da 

OMB. 
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Sabe-se que o AZ inibe prontamente o metabolismo ósseo, mas diversos aspectos 

inflamatórios relacionados a administração de BF como síntese e liberação de de IL-1 e 

migração de leucócitos (NORTON et al., 2012) sugerem que a inibição do turnover ósseo 

também esteja associada a algum evento inflamatório (HOKUGO et al., 2010) para o 

estabelecimento da OMB. 

No modelo experimental estabelecido neste trabalho, as doses de AZ que 

prontamente desenvolveram OMB (0,20mg/kg e 1,00mg/kg) apresentaram significativos picos 

e crescente efeito cumulativo de leucocitose. No entanto, a leucocitose ocorreu em momentos 

prévios a exodontia, como reflexo sistêmico do AZ (NORTON et al., 2012). SENEL et al. 

(2010) observaram que a intensidade do infiltrado inflamatório em mandíbulas de ratos tratados 

com AZ não submetidos a exodontia ocorria proporcionalmente a dose final administrada. 

Assim, é provável que haja relação entre a leucocitose induzida pelo AZ com a migração 

leucocitária nos maxilares e, consequentemente, este seja um importante fator de 

desenvolvimento da OMB, tendo em vista que o efeito cumulativo de leucócitos circulantes ao 

longo de todo o curso temporal deste modelo se mostrou dose-dependente. 

O AZ administrado por via endovenosa provoca reação inflamatória de fase aguda 

com liberação de inferferon-γ e participação de Interleucina 2, 6 e 10, e Fator de Necrose 

Tumoral alfa. A liberação desses mediadores provoca ativação direta de linfócitos T γδ e, por 

conseguinte, monócitos (WELTON et al., 2013), sugerindo que a leucocitose encontrada no 

presente estudo foi decorrente do aumento de linfócitos e, em segundo plano, neutrófilos e 

monócitos. NORTON et al. (2012) demonstraram que a administração de AZ em cavidade 

peritoneal causa aumento do número basicamente de neutrófilos e monócitos, por uma via 

dependente da liberação de Interleucina 1 alfa, ligante 1 da quimiocina CXC e proteína 

quimioatrativa de monócitos. Assim, deve ser considerado que a via de administração pode ser 

um fator decisivo no mecanismo e resposta de leucocitose induzida por AZ. 

Os animais tratados com AZ também apresentaram anemia, que é citada na 

literatura como fator de risco fortemente associado a OMB (BARASCH et al., 2011). 

Diminuição significativa do número de hemácias, hemoglobina e hematócrito e aumentos dos 

valores de VCM e HCM foram observados nos animais tratados com AZ de forma dose 

dependente. No entanto, estudos in vitro mostram que N-BFs (alendronato) em doses 

terapêuticas não possuem efeito citotóxico direto em hemácias (KOPKA et al., 2011). 

Assim, a anemia provocada pelos bisfosfonatos pode estar associada à interferência 

na eritropoiese (DOMINGUES et al., 2011; MacDOUGALL & COOPER, 2002) em 

decorrência da liberação de citocinas pró-inflamatórias mediadas pelo AZ (NORTON et al., 
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2012), as quais induzem resistência da medula óssea à ação da eritropoietina (DOMINGUES 

et al., 2011; MacDOUGALL & COOPER, 2002). 

A anemia decorrente da infusão venosa de repetidas doses de AZ neste estudo, pode 

ter sido ser reforçada pela congestão de polpa vermelha e deposição de hemossiderina nos baços 

dos animais tratados. O baço assume importante função de eritropoiese quando a medula é 

suprimida por mediadores pró-inflamatórios e o estresse decorrente da eritopoiese esplênica 

pode levar a dano no órgão e a deposição de hemossiderina, que representaram toxicidade 

esplênica aguda e sub-crônica (DOMINGUES et al., 2011; MILLOT et al., 2010). 

A anemia aumenta o risco de OMB (BARASCH et al., 2011) e sabe-se que o AZ 

possui efeitos anti-angiogênicos (MISSO et al., 2012), assim, o déficit de fluxo de oxigênio 

pode contribuir adicionalmente para o desenvolvimento de OMB (KOO et al., 2006). 

As alterações hepáticas encontradas nesta pesquisa são de natureza reversível e 

muitas delas podem estar associadas ao metabolismo hepático não sendo decorrentes da ação 

do AZ. Já foi descrito que este fármaco não apresenta, em doses terapêuticas, toxicidade 

hepática não comprometendo a síntese, armazenamento e distribuição de ferro (DIETERLE et 

al., 2007). Da mesma forma, os BFs não causam toxicidade renal significativa (DIETERLE et 

al., 2007; PFISTER et al., 2005), e os achados microscópicos de tumefação do epitélio tubular 

e cilindohialino não permitem sugerir alteração na função renal (MacDOUGALL & COOPER, 

2002). 

Em decorrência da cronicidade desse modelo, a anemia talvez não tenha assumido 

efeitos significativos no fim do protocolo de tratamento, já que a síntese das citocinas pró-

inflamatórias (IL-1α) mediadas pelo AZ atinge seu pico máximo três horas após uma infusão 

única de um N-BF, no presente estudo, e a última administração de AZ ocorreu três semanas 

antes da eutanásia dos animais. Apesar desse pico relativamente rápido, o efeito migratório 

sobre leucócitos demora até cinco dias para começar a decrescer, o que justifica a leucocitose 

observada no período de seis dias (e a partir daí semanalmente) após a primeira administração 

de AZ (NORTON et al., 2012). 

Em relação à mucosa gástrica, foi observada pela ectasia/hemorragia nos animais 

tratados com AZ coincidem com os tempos de retardo no ganho de massa corpórea. A 

toxicidade direta sobre o estômago é classicamente observada em animais tratados com N-BF 

por via oral, reflexo de aumento de estresse oxidativo sobre a mucosa gástrica (NAGANO et 

al., 2012). Porém, aumento na frequência de distúrbios no trato gastrintestinal tem sido 

observado em pacientes tratados com AZ endovenoso (REID et al., 2010). Essa toxicidade se 

deve provavelmente aos eventos pró-inflamatórios do AZ, pois a administração de ibuprofeno 
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após a infusão de AZ durante três dias reduziu levemente o percentual de pacientes com queixas 

de náuseas (WARK et al., 2012). 

Os eventos hematológicos e sistêmicos decorrentes de infusão venosa de AZ 

parecem interferir prontamente em diversos órgãos e nos maxilares. Embora a OMB seja uma 

condição local, é possível inferir que o estado sistêmico AZ-dependente possa contribuir para 

a severidade desta condição, o que pode justificar casos espontâneos de OMB após a retomada 

da terapia com bisfosfonatos interrompida para realização de procedimentos dentários 

invasivos (BRADOS et al., 2008). 

 

CONCLUSÃO 

 

O Ácido Zoledrônico induz Osteonecrose dos Maxilares de forma dose dependente 

e que está associada a leucocitose pré-cirúrgica (lincoficote, neutrofilia e monocitose) e anemia, 

além de causar eventos hemorrágicos em baço e estômago.  

 

RELEVÂNCIA CLÍNICA 

 

Eventos sistêmicos associados a administração de AZ podem interferir no 

desenvolvimento de OMB, sendo um importante pilar na sugestão de medidas preventivas que 

antecedam os procedimentos cirúrgicos orais em usuários de BF endovenosos. Apesar da 

etiologia multifatorial, talvez o controle dessas alterações sistêmicas associadas ao uso de BFs 

possa ter impacto significativo no surgimento e/ou desenvolvimento de OMB.Não há até o 

presente momento eficácia no tratamento da OMB, assim a equipe multidisciplinar em saúde 

deve trabalhar na prevenção desta condição em pacientes oncológicos sob tratamento com BFs.  
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FIGURAS 

 

 
Figura 1: Aspectos radiográficos de alvéolos pós-exodontia de ratos tratados com AZ. (A) Grupo controle 

exibindo área radiolúcida representativa de total cicatrização do osso alveolar em sítio de exodontia de primeiro 

molar inferior esquerdo 28 dias após o procedimento cirúrgico. Sítio de extração dos animais tratados com 

0,04mg/kg (B), 0,20mg/kg (C) e 1,00mg/kg (D) de AZ mostrando áreas radiolúcidas em região de exodontia. 
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Figura 2: Fotomicrografia de 

sítio alveolar pós-exodontia de 

ratos tratados com AZ. A-C: 

Grupo Controle. (A) sítio de 

exodontia 28 dias após a extração 

totalmente cicatrizado (1000x). 

(B) sítio de exodontia mostrando 

tecido ósseo de elevada 

celularidade, preenchido por 

osteócitos e ausência de infiltrado 

inflamatório (200x). (C) 

Osteoclasto sem sinais de 

vacuolização intracitoplasmática 

(1000x). D-F: Grupo AZ 

(0,04mg/kg). (D) sítio de extração 

evidenciando déficit de 

cicatrização tecidual, com 

deposição parcial de matriz óssea 

mineralizada (200x). (E) sequestro 

ósseo com hipocelularidade 

(400x). (F): leve infiltrado 

inflamatório neutrofílico nas 

proximidades do sequestro ósseo 

(400x). (G): osteoclastos com 

vacuolização citoplasmática nas 

proximidades do sequestro ósseo  

(1000x). H-J: Grupo AZ 

(0,20mg/kg). (H) sítio de extração 

dos animais tratados com 

0,20mg/kg de AZ exibindo grande 

quantidade de osso desvitalizado e  

infiltrado inflamatório neutrofílico 

(200x). (I) intenso infiltrado 

inflamatório neutrofílico associado 

ao sequestro ósseo (400x). (J) sítio 

sugestivo de infecção bacteriana 

(400x). (K) osteoclasto irregular e 

com vacuolização 

intracitoplasmática em estágio de 

apoptose nas proximidades do 

sequestro ósseo (1000x). L-O: 

Grupo AZ (1,00mg/kg). (L) sítio 

de exodontia dos animais tratados 

com 1,00mg/kg de AZ exibindo 

grande quantidade de osso 

desvitalizado e  infiltrado 

neutrofílico (200x). (L) sequestro 

ósseo hipocelular associado a 

intenso infiltrado neutrofílio 

(400x). (N) sítio sugestivo de 

infecção bacteriana associada a 

infiltrado neutrofílico (400x).  (O) 

osteoclasto exibindo vacuolização 

intracitoplasmática (1000x). 

Hematoxilina-eosina. 
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Figura 6: Fotomicrografia do rim e do fígado de animais tratados com AZ. Os animais tratados com AZ não 

exibiram toxicidade renal significativa: pode-se observar nos grupos controle (A) e tratados com 0,04mg/kg (B), 

0,20mg/kg (C) e 1,00 mg/kg (D) de AZ presença de tumefação, vacuolização e hemorragia do celular do epitélio 

tubular e de cilindro-hialino e ausência de necrose nefrotóxica e células inflamatórias.  Também não houve 

alteração hepática significante: pode-se observar nos mesmos grupos, respectivamente (E-H), sinais de congestão 

portal e da veia centrolobular, hiperplasia das células de Kupffer, tumefação celular de hepatócitos, hemorragia 

sinusoidal e ausência de degeneração hidrópica (200x, Hematoxilina-Eosina). 
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Figura 7: Fotomicrografia de mucosa gástrica e baço de animais tratados AZ. Os baços dos animais controle 

(A) e tratados com 0,04mg/kg (B) mostram integridade de suas estruturas teciduais, com folículos bem formados 

e preservados, hiperplasia de polpa branca e ausência de megacariócitos, hemorragia ou deposição de pigmentos 

de hemossiderina da mesma forma que os demais grupos. Por outro lado os grupos tratado com 0,20mg/kg (C) e, 

especialmente, com 1,00mg/kg (D) apresentam nítida hemorragia e deposição de hemossiderina (Setas negra). Os 

estômagos dos grupos controle e tratado com 0,04mg/kg de AZ exibiram epitélio escamoso ceratinizado (E e F) e 

preservação das glândulas da mucosa (I e J) além de ausência de focos inflamatórios tanto em esôfago/cárdia como 

em fundo e corpo. Apesar disso, pode-se observar ectasia/hemorragia em esôfago/cárdia dos animais tratados com 
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0,20mg/kg e 1,00mg/kg de AZ (G e H) e em fundo e corpo de todos os animais tratados com AZ (J-L) (200x, 

Hematoxilina-Eosina). 
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TABELAS 

 

Tabela 1: Protocolo experimental de indução de osteonecrose de mandíbula em ratos tratados 

com AZ. 

Dia 
Protocolo 

Experimental 

0 1ª Dose 

7 2ª Dose 

14 3ª Dose 

21 - 

28 - 

35 - 

42 Exodontia 

49 4ª Dose 

56 - 

63 - 

70 Eutanásia 
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Tabela 2: Avaliação de parâmetros hematológicos e variação de massa corpórea em animais tratados com Ácido Zoledrônico. 

 Dia  6  13  20  27  34  41  48  56  63  70 p-valor 

L
eu

có
ti

co
s 

(x
1
0
³)

 Controle 7.8±0.4 9.1±0.7 9.0±0.4 8.5±0.3 7.3±0.3 7.9±0.2 7.7±0.2 8.7±1.0 9.3±0.9 9.2±0.7 <0.0001 

AZ            

0.04 8.8±0.2 8.9±0.2 9.6±0.7 9.9±0.6 9.4±0.6 9.8±0.6 8.2±0.3 9.3±0.9 9.4±0.5 9.5±0.4  

0.20 8.8±0.5 9.6±0.7 11.1±0.7 11.9±0.2** 9.8±0.4 9.7±0.4 8.0±0.4 9.3±0.8 9.8±0.8 9.9±0.6  

1.00 10.6±1.2* 10.3±0.7 13.0±0.7*** 12.2±0.9*** 9.4±0.5 9.6±0.3 7.7±0.6 10.1±0.6 9.7±0.3 9.7±0.4  

L
in

fó
ci

to
s 

(x
1
0
³)

 Controle 7.3±0.5 7.3±0.4 7.4±0.3 6.8±0.2 6.3±0.3 6.0±0.5 5.7±0.3 6.0±0.6 5.8±0.6 5.4±0.3 0.0071 

AZ            

0.04 6.8±0.3 7.6±0.2 7.7±0.5 7.2±0.6 7.4±0.4 7.5±0.5 6.9±0.3 6.6±0.6 6.8±0.4 6.8±0.3  

0.20 6.9±0.5 7.8±0.6 9.0±0.6*** 9.4±0.2 7.3±0.5 7.6±0.4 5.9±0.3 6.8±0.5 7.0±0.5 7.5±0.3  

1.00 7.8±0.6 8.1±0.6 9.9±0.4** 8.9±0.8* 7.4±0.4 7.6±0.3 5.7±0.4 7.4±0.4 6.9±0.3 7.1±0.4  

N
eu

tr
ó
fi

lo
s 

e 

M
o
n

ó
ci

to
s 

(x
1
0
³)

 Controle 1.1±0.1 2.1±0.2 1.9±0.2 1.9±0.2 1.4±0.4 2.5±0.2 1.9±0.1 2.9±0.3 3.4±0.2 3.4±0.2 0.0018 

AZ            

0.04 2.0±0.3 1.3±0.1 1.8±0.3 2.7±0.2 2.0±0.2 2.2±0.3 1.2±0.3 2.7±0.3 2.6±0.2 2.7±0.1  

0.20 1.9±0.2 1.8±0.1 2.1±0.2 2.5±0.2 2.5±0.2 2.2±0.2 2.2±0.2 2.5±0.4 2.8±0.3 2.4±0.3  

1.00 2.8±0.8** 2.2±0.3 3.1±0.7 3.3±0.8* 2.1±0.1 2.0±0.1 2.0±0.2 2.7±0.3 2.8±0.2 2.6±0.2  

H
em

á
ci

a
s 

(x
1
0

6
/m

m
³)

 Controle 7.2±0.1 7.0±0.1 6.5±0.2 6.2±0.2 6.3±0.1 6.5±0.1 6.2±0.3 6.4±0.4 6.4±0.3 6.3±0.3 0.0019 

AZ            

0.04 6.4±0.1 6.5±0.1 6.3±0.2 6.4±0.1 6.5±0.1 6.3±0.3 6.5±0.7 5.5±0.3 5.8±0.2 5.9±0.1  

0.20 6.3±0.1 6.4±0.1 6.4±0.1 5.9±0.2 6.2±0.2 6.2±0.1 6.2±0.2 6.1±0.1 6.2±0.2 6.0±0.2  
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1.00 6.3±0.1 6.5±0.1 5.3±0.7* 5.4±0.4 5.7±0.3 6.2±0.3 5.8±0.3 6.2±0.2 6.2±0.3 6.4±0.2  

H
em

o
g
lo

b
in

a
 

(g
/d

L
) 

Controle 13.9±0.2 14.1±0.2 13.2±0.4 12.3±0.3 12.1±0.1 12.4±0.1 12.0±0.4 11.2±0.5 11.3±0.3 11.2±0.2 0.0052 

AZ            

0.04 12.5±0.2 12.8±0.1 13.2±0.3 12.9±0.2 12.3±0.3 12.4±0.5 11.9±0.7 10.9±0.4 11.5±0.3 12.1±0.3  

0.20 12.5±0.2 13.1±0.3 13.5±0.2 12.9±0.1 11.6±0.6 12.0±0.2 11.2±0.9 11.8±0.3 12.1±0.2 12.3±0.2  

1.00 12.3±0.1 13.7±0.1 11.3±1.3* 11.8±0.6 10.8±0.7 11.6±0.6 10.6±0.8 11.5±0.4 11.8±0.3 11.8±0.2  

H
em

a
tó

cr
it

o
 

(%
) 

Controle 42.9±0.5 41.5±0.5 39.6±1.2 38.4±1.4 36.9±0.5 35.8±0.6 34.6±1.7 32.7±1.7 34.9±1.0 34.5±0.6 0.0002 

AZ            

0.04 38.2±0.7 36.7±0.6 39.9±0.9 38.9±0.6 37.1±0.9 35.1±1.6 34.6±2.0 30.9±1.6 35.3±0.9 36.4±0.7  

0.20 38.1±0.7 37.7±0.9 40.3±0.6 39.9±0.4 34.9±1.3 34.6±0.6 34.9±1.0 34.1±0.8 36.5±0.4 37.1±0.3  

1.00 38.3±0.4 40.5±0.5 33.9±3.6* 36.6±2.0 31.6±1.5* 34.2±1.4 32.3±1.6 33.9±0.9 35.7±1.1 36.2±0.6  

V
C

M
 

(f
L

) 

Controle 42.9±0.5 41.5±0.5 39.6±1.2 38.4±1.4 36.9±0.5 35.8±0.6 34.6±1.7 32.7±1.7 34.9±1.0 34.5±0.6 <0.0001 

AZ            

0.04 38.2±0.7 36.7±0.6 39.9±0.9 38.9±0.6 37.1±0.9 35.1±1.6 34.6±2.0 30.9±1.6 35.3±0.9 36.4±0.7*  

0.20 38.1±0.7 37.7±0.9 40.3±0.6 39.9±0.4** 34.9±1.3 34.6±0.6 34.9±1.0 34.1±0.8 36.5±0.4 37.1±0.3*  

1.00 38.3±0.4 40.5±0.5 33.9±3.6 39.6±2.0** 31.6±1.5 34.2±1.4 32.3±1.6 33.9±0.9 35.7±1.1 36.2±0.6  

H
C

M
 

(p
g
) 

Controle 19.1±0.2 20.5±0.3 20.9±0.2 19.9±0.2 19.7±0.4 19.2±0.2 19.2±0.4 18.8±0.3 18.3±0.8 18.4±0.4 0.0007 

AZ            

0.04 19.5±0.2 19.6±0.2 21.0±0.2 20.4±0.3 19.2±0.4 19.8±0.2 18.8±0.9 20.0±0.6 19.8±0.6 20.5±0.5*  

0.20 19.7±0.1 20.4±0.3 21.3±0.2 22.1±0.6* 18.6±0.5 19.5±0.1 18.0±1.0 19.2±0.1 19.5±0.3 20.4±0.4*  

1.00 19.5±0.2 21.0±0.2 21.3±0.3 21.9±0.6* 18.7±0.4 18.8±0.3 18.1±0.6 18.7±0.2 19.2±0.9 18.7±0.7  
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C
H

C
M

 

(g
/d

L
) 

Controle 32.3±0.1 34.1±0.3 33.4±0.1 32.1±0.4 33.1±0.2 34.8±0.3 34.8±0.6 34.2±0.3 32.3±0.4 32.6±0.1 <0.0001 

AZ            

0.04 32.7±0.2 34.6±0.2 33.1±0.2 33.2±0.1 33.1±0.1 35.6±0.8 34.3±0.2 35.6±0.9 32.7±0.3 33.3±0.2  

0.20 32.8±0.2 34.6±0.2 33.6±0.2 32.4±0.2 33.1±0.7 34.7±0.3 32.0±1.8** 34.7±0.2 33.0±0.2 33.1±0.3  

1.00 32.2±0.2 33.8±0.2 33.3±0.4 32.4±0.3 33.1±0.5 33.9±0.5 32.5±0.9* 33.9±0.3 33.1±0.3 32.7±0.3  

R
D

W
 

(%
) 

Controle 12.3±0.5 15.2±0.7 15.3±0.4 15.1±0.8 13.6±0.3 13.6±0.2 13.2±0.4 14.0±0.8 13.6±0.5 13.3±0.4 0.4249 

AZ            

0.04 12.2±0.3 13.3±0.6 14.2±0.5 13.9±0.4 13.3±0.3 13.3±0.3 13.6±0.3 14.7±1.0 13.5±0.6 13.5±0.5  

0.20 12.6±0.2 12.9±0.4 13.7±0.3 14.2±0.6 13.9±1.2 13.7±0.2 15.2±1.8 13.5±0.4 13.8±0.3 13.1±0.3  

1.00 12.4±0.4 13.8±0.4 15.3±1.6 14.1±1.0 15.3±0.9 16.7±1.9 14.2±0.6 15.6±1.2 14.0±0.7 13.7±0.5  

P
la

q
u

et
a
s 

(x
1
0

6
) 

Controle 0.8±0.0 0.9±0.0 0.8±0.0 0.8±0.0 0.9±0.1 0.7±0.0 0.9±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 0.7±0.1 0.3024 

AZ            

0.04 0.8±0.1 0.8±0.0 0.7±0.1 0.7±0.1 0.8±0.1 0.7±0.1 0.8±0.1 0.9±0.1 0.8±0.0 0.8±0.0  

0.20 0.9±0.0 1.0±0.1 0.8±0.1 0.9±0.0 0.8±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 0.9±0.1 0.9±0.1  

1.00 0.8±0.0 0.8±0.0 0.7±0.1 0.7±0.1 0.6±0.0 0.8±0.1 0.6±0.0 0.8±0.0 0.8±0.0 0.8±0.0  

V
a
ri

a
çã

o
 d

e 
p

a
ss

a
 

co
rp

ó
re

a
 

(D
f-

D
0
) 

(g
) 

Controle -5.0±3.2 41.0±4.0 40.0±1.6 59.0±2.9 66.0±6.2 72.0±5.8 51.0±9.0 66.0±12.0 78.0±13.9 92.0±11.1 0.0006 

AZ            

0.04 12.9±3.9 37.9±6.1 51.4±9.2 47.1±9.4 59.3±10.1 66.4±7.5 57.9±5.5 80.0±7.9 95.0±7.8 107.9±9.1  

0.20 10.8±2.4 32.5±3.1 37.5±13.0 24.2±5.2* 58.3±3.8 65.8±4.5 59.2±5.4 75.8±5.1 70.0±17.7 100.8±4.5  

1.00 7.5±2.8 30.0±5.8* 34.2±7.9* 48.3±8.0 55.0±7.3 59.2±9.1 60.8±9.4 63.3±8.0 70.8±10.6 64.2±19.4  

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 em relação ao grupo Controle no mesmo dia (Repetead-Meansures-ANOVA/Bonferroni, Média±EPM). A variação de massa corpórea foi calculada por subtração da massa final do dia de 

pesagem (Df) pelo dia inicial do experimento (D0). VCM = Volume corpuscular médio; HCM = hemoglobina corpuscular media; CHCM = concentração de hemoglobina corpuscular média; RDW = anisocitose. 



48 

 

Tabela 3. Parâmetros de avaliação local e sistêmica em ratos tratados com AZ. 

 Grupo  

 
Controle 

AZ p-Valor ou r² 

 0.04 0.20 1.00  

Tempo cirúrgico (s) 124.6±15.1 146.9±24.6 150.7±26.4 177.7±23.5 p=0.4669* 

Massa do primeiro molar 

inferior esquerdo (mg) 
2.6±0.3 2.4±0.1 2.3±0.1 2.1±0.1 p=0.3716* 

Número de fraturas 

radiculares 
1.0±0.4 1.2±0.4 1.3±0.5 1.7±0.2 p=0.5968* 

Área radiolúcida no sítio de 

exodontia (pixels) 
156.0±60.4 1748.0±53.3* 1636.0±98.6* 1752.0±75.3* p<0.0001* 

Animais com OMB 

histológica 
0 (0%) 1 (14%) 6 (100%)† 6 (100%)† p=0.0004† 

Área sob a curva total de 

leucócitos 
76.05 83.61 88.67 92.16 r²=0.7789‡ 

Área sob a curva total de 

linfócitos 
57.71 64.61 67.95 69.24 r²=0.6431‡ 

Área sob a curva total de 

neutrófilos e monócitos 
20.20 19.00 20.73 22.91 r²=0.8724‡ 

Número de eventos 

anêmicos§ 
0 2 5 6 r²=0.8073‡ 

*p<0.05 versus grupo controle, ANOVA/Bonferroni (Dados expressos em forma de Média±erro-padrão). 

†p<0.05 versus grupo controle, Teste Qui-quadrado (Dados expressos em forma de Frequência absoluta (frequência percentual)). 

‡r²= coeficiente de regressão não-linear (x logagonista resposta) (Dados expressos em forma de Área sob a curva). 

§Número de eventos anêmicos = número de eventos com variação hematológica significante em relação ao grupo controle (Tabela 2). 
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Tabela 4. Análise microscópica de toxicidade órgão-específica de animais tratados com AZ. 

  Grupos  

  
Controle 

AZ p-Valor 

  0.04 0.20 1.00  

R
im

 

Preservação da estrutura glomerular 6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Edema de células do epitélio tubular 6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Vacuolização de células do epitélio 

tubular 
6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Hemorragia tubular e intersticial 

recente 
6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Necrose nefrotóxica 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 0.3478 

Cilindro-hialino 3 (50%) 7 (100%)* 6 (100%)* 3 (50%) 0.0359 

F
íg

a
d

o
 

Congestão da veia portal e centro-

lobular 
6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Hiperplasia das células de Kupffer 6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Edema de hepatócitos 6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 5 (83%) 0.3478 

Hemorragia Sinusoidal 6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Presença de focos inflamatórios 1 (17%) 1 (14%) 3 (50%) 1 (17%) 0.3572 

B
a
ço

 

Hiperplasia de polpa branca 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0.3478 

Congestão de polpa vermelha 4 (66%) 7 (100%)* 6 (100%)* 6 (100%)* 0.0018 

Presença de megacariócitos 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0.3478 

Hemorragia 0 (0%) 4 (57%) 6 (100%)* 6 (100%)* 0.0004 

Pigmentos de hemossiderina 0 (0%) 0 (0%) 3 (50%)* 4 (66%)* 0.0120 

C
á
rd

ia
 Presença de vasos ectásicos / 

hemorragia 
0 (0%) 0 (0%) 3 (50%) 2 (33%) 0.0632 

Presença de focos inflamatórios 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1.0000 

F
u

n
d

o
 d

o
 

es
tô

m
a
g
o

 

Preservação de glândulas de mucosa 

gástrica 
6 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 1.0000 

Presença de vasos ectásicos / 

hemorragia 
0 (0%) 6 (86%)* 3 (50%)* 4 (66%)* 0.0168 

Presença de focos inflamatórios 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1.0000 

*p<0.05 versus grupo controle, teste qui-quadrado. Dados expressos em forma de Frequência absoluta 

(frequência percentual)). 
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

Da avaliação dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

 A infusão venosa de AZ provoca alterações sistêmicas de cunho hematológico levando a 

leucocitose e anemia doses-dependente; 

 A administração venosa de AZ interfere na cicatrização óssea radiograficamente em sítios 

de exodontia em ratos independente da dose. 

 A OMB é uma condição histológica dose-dependente; 
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Original Research Articles: Original research articles which have not been published 

previously, except in a preliminary form, may be submitted as original full length research 

papers. Research articles must contain an abstract, a list of up to ten keywords, and are limited 

to between 3,500 and 5,000 words in length. 

Review Articles: Review articles which are topical and are a critical assessment of any aspect 

of head and neck are welcome. Review articles must contain an abstract, a list of up to ten 
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After reading the Guide for Authors, please visit our online submission system to submit your 
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Submission checklist 

It is hoped that this list will be useful during the final checking of an article prior to sending it 

to the journal's Editor for review. 
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One Author designated as corresponding Author: 
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• All necessary files have been uploaded 

• Keywords (as comprehensive as possible) 

• All figure captions 

• All tables (including title, description, footnotes) 

• The Author Form has been completed and uploaded to EES 

Further considerations:  

• Manuscript has been "spellchecked" and is written in good English 

• Title is clear and unambiguous 

• If the manuscript is an original research article it should contain a structured abstract, if the 

manuscript is a review article it should contain an unstructured abstract 

• References are in the correct format for this journal  

• All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice versa 

• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources (including 

the Web) 

http://ees.elsevier.com/oo
http://www.elsevier.com/inca/publications/misc/ooauthorguide2011.pdf
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• Colour figures are clearly marked as being intended for colour reproduction on the Web (free 

of charge) and in print or to be reproduced in colour on the Web (free of charge) and in black-

and-white in print 

• If only colour on the Web is required, black and white versions of the figures are also supplied 

for printing purposes 

• The manuscript conforms to the limits imposed on original research and review articles (3,500 

words for original research articles and 5,000 words for review articles, excluding the abstract, 

keywords, references, tables and figures) 

For any further information please contact the Author Support Department at 

authorsupport@elsevier.com 

 

Prior to Submission 

 

Oral Oncology will consider manuscripts prepared according to the guidelines adopted by the 

International Committee of Medical Journal Editors ("Uniform requirements for manuscripts 

submitted to biomedical journals", available as a PDF from http://www.icmje.org). Authors are 

advised to read these guidelines. 

Open Access 

This journal offers authors two choices to publish their research;  

1. Open Access  

• Articles are freely available to both subscribers and the wider public with permitted reuse 

• An Open Access publication fee is payable by authors or their research funder 

2. Subscription  

• Articles are made available to subscribers as well as developing countries and patient groups 

through our access programs (http://www.elsevier.com/access)  

http://www.icmje.org/
http://www.elsevier.com/access


 

 

65 

• No Open Access publication fee 

 

All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to 

read and download. Permitted reuse is defined by your choice of one of the following Creative 

ommons user licenses: 

Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA): for non-

commercial purposes, lets others distribute and copy the article, to create extracts, abstracts and 

other revised versions, adaptations or derivative works of or from an article (such as a 

translation), to include in a collective work (such as an anthology), to text and data mine the 

article, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their 

adaptation of the article, do not modify the article in such a way as to damage the author’s honor 

or reputation, and license their new adaptations or creations under identical terms (CC BY NC 

SA). 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND): for non-

commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to include in a collective 

work (such as an anthology), as long as they credit the author(s) and provided they do not alter 

or modify the article. 

Creative Commons Attribution (CC-BY): available only for authors funded by organizations 

with which Elsevier has established an agreement. For a full list please 

see http://www.elsevier.com/fundingbodies 

Elsevier has established agreements with funding bodies. This ensures authors can comply with 

funding body Open Access requirements, including specific user licenses, such as CC-BY. 

Some authors may also be reimbursed for associated publication 

fees. http://www.elsevier.com/fundingbodies 

http://www.elsevier.com/fundingbodies
http://www.elsevier.com/fundingbodies
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To provide Open Access, this journal has a publication fee which needs to be met by the authors 

or their research funders for each article published Open Access. Your publication choice will 

have no effect on the peer review process or acceptance of submitted articles. The Open Access 

publication fee for this journal is 2500 USD, excluding taxes. 

Learn more about Elsevier’s pricing policy http://www.elsevier.com/openaccesspricing 

 

Previous Publication 

 

Submission of an article implies that the work described has not been published previously 

(except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis), that it is 

not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors 

and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, 

if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other 

language, without the written consent of the Publisher. 

 

Online-only Publication 

 

Oral Oncology offers authors the opportunity to select online-only publication as their preferred 

option for publishing original research papers in the journal, rather than print publication. 

Letters to the Editor which are accepted for publication and errata and corrigenda will be 

published online-only and will not appear in print. 

Any material which is published online-only will be published online on ScienceDirect as 

paginated and fully citable electronic article. It will be listed in the contents page of a printed 

issue and the full citation and abstract will be published in print. The citation and abstract of 

http://www.elsevier.com/openaccesspricing
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the paper will also still appear in the usual abstracting and indexing databases, including 

PubMed/Medline, Current Contents/Clinical Medicine and the Science Citation Index. 

Authors will be asked to select which publication option they would prefer when submitting 

their paper to the Editorial Office. 

 

Randomised Controlled Trials 

 

All randomised controlled trials submitted for publication in Oral Oncology should include a 

completed Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) flow chart. Please refer to 

the CONSORT statement website at http://www.consort-statement.org for more 

information. Oral Oncology has adopted the proposal from the International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE) which require, as a condition of consideration for publication 

of clinical trials, registration in a public trials registry. Trials must register at or before the onset 

of patient enrolment. The clinical trial registration number should be included at the end of the 

abstract of the article. For this purpose, a clinical trial is defined as any research project that 

prospectively assigns human subjects to intervention or comparison groups to study the cause-

and-effect relationship between a medical intervention and a health outcome. Studies designed 

for other purposes, such as to study pharmacokinetics or major toxicity (e.g. phase I trials) 

would be exempt. Further information can be found at www.icmje.org. 

 

Ethics 

 

Work on human beings that is submitted to Oral Oncology should comply with the principles 

laid down in the Declaration of Helsinki; Recommendations guiding physicians in biomedical 

research involving human subjects. Adopted by the 18th World Medical Assembly, Helsinki, 

http://www.consort-statement.org/
http://www.elsevier.com/journals/oral-oncology/1368-8375/www.icmje.org
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Finland, June 1964, amended by the 29th World Medical Assembly, Tokyo, Japan, October 

1975, the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983, and the 41st World 

Medical Assembly, Hong Kong, September 1989. The manuscript should contain a statement 

that the work has been approved by the appropriate ethical committees related to the 

institution(s) in which it was performed and that subjects gave informed consent to the work. 

Studies involving experiments with animals must state that their care was in accordance with 

institution guidelines. Patients' and volunteers' names, initials, and hospital numbers should not 

be used. 

 

Patient Consent Guidelines 

 

Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent 

which should be documented in your paper.  

Patients have a right to privacy. Therefore, identifying information, including patients' images, 

names, initials, or hospital numbers, should not be included in videos, recordings, written 

descriptions, photographs, and pedigrees unless the information is essential for scientific 

purposes and you have obtained written informed consent for publication in print and electronic 

form from the patient (or parent, guardian or next of kin where applicable). If such consent is 

made subject to any conditions, Elsevier must be made aware of all such conditions. Written 

consents must be provided to Elsevier on request. 

Even where consent has been given, identifying details should be omitted if they are not 

essential. If identifying characteristics are altered to protect anonymity, such as in genetic 

pedigrees, authors should provide assurance that alterations do not distort scientific meaning 

and Editors should so note. 
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If such consent has not been obtained, personal details of patients included in any part of the 

paper and in any supplementary materials (including all illustrations and videos) must be 

removed before submission. 

 

Conflict of Interest 

 

By means of a "Conflict of interest statement", all authors must disclose any financial and 

personal relationships with other people or organisations that could inappropriately influence 

(bias) their work. If there are no conflicts of interest, please state "None declared". This 

document should be uploaded as a separate file alongside the submitted manuscript. 

 

Role of the Funding Source 

 

All sources of funding should be declared as an acknowledgment at the end of the text. 

 

Authorship and Acknowledgments 

 

All authors must be accredited on the paper and all must submit a completed Author Form with 

their submission. The form must be signed by the corresponding author on behalf of all authors 

and can be scanned and uploaded to EES. If you are unable to upload your Author Form to 

EES, please contact the Editorial Office (ooncology@elsevier.com) for further information. No 

subsequent change in authorship will be possible. 

 

Copyright 

 

http://www.elsevier.com/inca/publications/misc/ooauthorguide2011.pdf
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Upon acceptance of an article, Authors will be asked to transfer copyright (for more information 

on copyright seehttp://authors.elsevier.com). This transfer will ensure the widest possible 

dissemination of information. A letter will be sent to the corresponding Author confirming 

receipt of the manuscript. A form facilitating transfer of copyright will be provided. 

If excerpts from other copyrighted works are included, the Author(s) must obtain written 

permission from the copyright owners and credit the source(s) in the article. Elsevier has 

preprinted forms for use by Authors in these cases: contact Elsevier's Rights Department, 

Philadelphia, PA, USA: phone (+1) 215 239 3804, fax (+1) 215 239 3805, e-mail 

healthpermissions@elsevier.com. Requests may also be completed on-line via the Elsevier 

homepage (http://www.elsevier.com/locate/permissions). 

 

Authors' Rights 

 

As an author you (or your employer or institution) retain certain rights; for details you are 

referred to:http://www.elsevier.com/authorsrights. 

 

Manuscript Submission 

 

Submission to Oral Oncology proceeds totally online. Use the following guidelines to prepare 

your article. Via the "Author Gateway" page of this journal (http://authors.elsevier.com/) you 

will be guided stepwise through the creation and uploading of the various files. The system 

automatically converts source files to a single Adobe Acrobat PDF version of the article, which 

is used in the peer-review process. Please note that even though manuscript source files are 

converted to PDF at submission for the review process, these source files are needed for further 

processing after acceptance. All correspondence, including notification of the Editor's decision 

http://authors.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/locate/permissions
http://www.elsevier.com/authorsrights
http://authors.elsevier.com/
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and requests for revision, takes place by e-mail and via the Author's homepage, removing the 

need for a hard-copy paper trail. 

 

General Points 

 

We accept most wordprocessing formats, but Word, WordPerfect or LaTeX is preferred. 

Always keep a backup copy of the electronic file for reference and safety. Save your files using 

the default extension of the program used. 

It is important that the file be saved in the native format of the wordprocessor used. The text 

should be in single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most 

formatting codes will be removed and replaced on processing the article. In particular, do not 

use the wordprocessor's options to justify text or to hyphenate words. However, do use bold 

face, italics, subscripts, superscripts etc. Do not embed "graphically designed" equations or 

tables, but prepare these using the wordprocessor's facility. When preparing tables, if you are 

using a table grid, use only one grid for each individual table and not a grid for each row. If no 

grid is used, use tabs, not spaces, to align columns. The electronic text should be prepared in a 

way very similar to that of conventional manuscripts (see also the Author Gateway's Guide to 

Publishing with Elsevier:http://authors.elsevier.com). Do not import the figures into the text 

file but, instead, indicate their approximate locations directly in the electronic text and on the 

manuscript. See also the section on Preparation of electronic illustrations. 

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the "spellchecker" function of your 

wordprocessor. 

 

Word Limits 

 

http://authors.elsevier.com/
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Original research articles submitted to the journal must be 3,500 words in length or less 

(excluding the abstract, keywords, references, tables and figures). Review articles submitted to 

the journal must be 5,000 words or less in length (excluding the abstract, keywords, references, 

tables and figures). 

 

Presentation of Manuscript 

 

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture 

of these). Italics are not to be used for expressions of Latin origin, for example, in vivo, et al., 

per se. Use decimal points (not commas); use a space for thousands (10 000 and above). 

 

Language Polishing 

 

Authors who require information about language editing and copyediting services pre- and 

post-submission please visit http://www.elsevier.com/wps/find/authorshome.authors/ 

languagepolishing or contact authorsupport@elsevier.com for more information. Please note 

Elsevier neither endorses nor takes responsibility for any products, goods or services offered 

by outside vendors through our services or in any advertising. For more information please refer 

to our Terms and Conditions:http://www.elsevier.com/wps/find/termsconditions.cws_ 

home/termsconditions 

 

Provide the following data on the title page: 

 

Title: Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorshome.authors/languagepolishing
http://www.elsevier.com/wps/find/authorshome.authors/languagepolishing
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Author names and affiliations: Where the family name may be ambiguous (e.g., a double name), 

please indicate this clearly. Present the Authors' affiliation addresses (where the actual work 

was done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter 

immediately after the Author's name and in front of the appropriate address. Provide the full 

postal address of each affiliation, including the country name, and, if available, the e-mail 

address of each Author. 

Corresponding Author: Clearly indicate who is willing to handle correspondence at all stages 

of refereeing and publication, also post-publication. Ensure that telephone and fax numbers 

(with country and area code) are provided in addition to the e-mail address and the complete 

postal address. 

Present/permanent address: If an Author has moved since the work described in the article was 

done, or was visiting at the time, a "Present address"' (or "Permanent address") may be indicated 

as a footnote to that Author's name. The address at which the Author actually did the work must 

be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such 

footnotes. 

Suggestions for reviewers: Please supply the names of up to three potential reviewers for your 

manuscript. Please do not suggest reviewers from your own institution, previous or current 

collaborators. Please provide full names, addresses and email addresses of suggested reviewers. 

Please note: the final choice of reviewers is that of the Editor and the journal reserves the right 

not to use reviewers which have been suggested by the authors. 

Abstract: A concise and factual abstract of no more than 250 words is required. The abstract 

must be structured for original research articles and articles reporting the results of clinical 

trials. The abstract should be divided by subheadings as follows: Objectives, Materials and 

Methods, Results and Conclusion. 
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The abstract should not be structured for review articles. The abstract should state briefly the 

purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often 

presented separate from the article, so it must be able to stand alone. 

Keywords: Immediately after the abstract provide a maximum of ten keywords, to be chosen 

from the Medical Subject Headings from Index Medicus. These keywords will be used for 

indexing purposes. It is usually necessary to include keywords such as Oral Cancer, or Head 

and Neck cancer 

Abbreviations: Define abbreviations or acronyms that are not standard in this field at their first 

occurrence in the article: in the abstract but also in the main text after it. Ensure consistency of 

abbreviations throughout the article. 

Text: This should start on the third page and should be subdivided into the following sections: 

Introduction, Patients (or Materials) and Methods, Results, and Discussion. 

References: Responsibility for the accuracy of bibliographic citations lies entirely with the 

authors. 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice 

versa). Any references cited in the abstract must be given in full. "Unpublished data" and 

"Personal communications" are not allowed. As an alternative, say in the text, for example, 

'(data not shown)' or '(Dr F.G. Tomlin, Karolinska Institute)'. Citation of a reference as "in 

press" implies that the item has been accepted for publication and a copy of the title page of the 

relevant article must be submitted. 

Indicate references by superscript numbers in the text. The actual authors can be referred to, 

but the reference numbers must always be given. Number the references in the reference list in 

the order in which they appear in the text. 

Examples: 

1. Llewellyn CD, Johnson NW, Warnakulasuriya KAAS. Risk factors for squamous cell 
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carcinoma of the oral cavity in young people - comprehensive literature review. Oral 

Oncol 2001;37(5):401-418. 

2. Gullick WJ, Venter DJ. The c-erbB2 and its expression in human tumors. In: Waxman J, 

Sikora K, editors. The molecular biology of cancer. Oxford: Blackwell Scientific, 1989. p. 38-

53. 

3. Scully C, Cawson RA. Medical Problems in Dentistry. 5th edition Oxford: Butterworth-

Heinemann. 2004 

For more than 6 authors that first 6 should be listed followed by "et al". For further details you 

are referred to "Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals" (J 

Am Med Assoc 1997; 277 : 927-934) (see 

also http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/terms_cond.html). 

Figure Captions, Tables, Figures and Schemes 

Present these, in this order, at the end of the article. They are described in more detail below. 

High-resolution graphics files must always be provided separate from the main text file (see 

Preparation of illustrations). 

 

Footnotes 

 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article, using 

superscript Arabic numbers. Many wordprocessors build footnotes into the text, and this feature 

may be used. Should this not be the case, indicate the position of footnotes in the text and 

present the footnotes themselves on a separate sheet at the end of the article. Do not include 

footnotes in the Reference list. 

 

Table footnotes 

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/terms_cond.html
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Indicate each footnote in a table with a superscript lowercase letter. 

 

Tables 

 

Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text. Place footnotes 

to tables below the table body and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid 

vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables do not 

duplicate results described elsewhere in the article. 

 

Nomenclature and Units 

 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units 

(SI). If other quantities are mentioned, give their equivalent in SI. 

Preparation of Electronic Illustrations 

 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

• Save text in illustrations as "graphics" or enclose the font. 

• Only use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Helvetica, Times, Symbol. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Provide all illustrations as separate files and as hardcopy printouts on separate sheets. 

• Provide captions to illustrations separately. 

• Produce images near to the desired size of the printed version. 
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• A detailed guide on electronic artwork is available on our 

website: http://authors.elsevier.com/artwork 

 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. 

 

Formats 

 

Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalised, please "save as" 

or convert the images to one of the following formats (Note the resolution requirements for line 

drawings, halftones, and line/halftone combinations given below.): 

EPS: Vector drawings. Embed the font or save the text as "graphics". 

TIFF: Colour or greyscale photographs (halftones): always use a minimum of 300 dpi. 

TIFF: Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi. 

TIFF: Combinations bitmapped line/half-tone (colour or greyscale): a minimum of 500 dpi is 

required. 

DOC, XLS or PPT: If your electronic artwork is created in any of these Microsoft Office 

applications please supply "as is". 

Please do not: 

• Supply embedded graphics in your wordprocessor (spreadsheet, presentation) document; 

• Supply files that are optimised for screen use (like GIF, BMP, PICT, WPG); the resolution is 

too low; 

• Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

 

http://authors.elsevier.com/artwork
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If, together with your accepted article, you submit usable colour figures then Elsevier will 

ensure, at no additional charge, that these figures will appear in colour on the Web (e.g., 

ScienceDirect and other sites) in addition to colour reproduction in print. 

 

Captions 

 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. 

A caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the 

illustration. Keep text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and 

abbreviations used. 

 

Line drawings 

 

The lettering and symbols, as well as other details, should have proportionate dimensions, so 

as not to become illegible or unclear after possible reduction; in general, the figures should be 

designed for a reduction factor of two to three. The degree of reduction will be determined by 

the Publisher. Illustrations will not be enlarged. Consider the page format of the journal when 

designing the illustrations. 

Do not use any type of shading on computer-generated illustrations. 

Photographs (halftones) 

Remove non-essential areas of a photograph. Do not mount photographs unless they form part 

of a composite figure. Where necessary, insert a scale bar in the illustration (not below it), as 

opposed to giving a magnification factor in the caption. 

Note that photocopies of photographs are not acceptable. 

Preparation of supplementary data 
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Elsevier accepts electronic supplementary material to support and enhance your scientific 

research. Supplementary files offer the Author additional possibilities to publish supporting 

applications, movies, animation sequences, high-resolution images, background datasets, sound 

clips and more. Supplementary files supplied will be published online alongside the electronic 

version of your article in Elsevier Web products, including 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. In order to ensure that your submitted material 

is directly usable, please ensure that data is provided in one of our recommended file formats. 

Authors should submit the material in electronic format together with the article and supply a 

concise and descriptive caption for each file. For more detailed instructions please visit our 

artwork instruction pages at the Author Gateway athttp://authors.elsevier.com/artwork. 

 

AudioSlides 

 

The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published 

article. AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online 

article on ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their research in their 

own words and to help readers understand what the paper is about. More information and 

examples are available at http://www.elsevier.com/audioslides. Authors of this journal will 

automatically receive an invitation e-mail to create an AudioSlides presentation after 

acceptance of their paper. 

 

Special Subject Repositories 

 

Elsevier has established agreements and developed policies to allow authors who publish in 

Elsevier journals to comply with potential manuscript archiving requirements as specified as 

http://www.sciencedirect.com/
http://authors.elsevier.com/artwork
http://www.elsevier.com/audioslides
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conditions of their grant awards. To learn more about existing agreements and policies please 

visit http://www.elsevier.com/fundingbodies. 

 

Proofs 

 

When your manuscript is received by the Publisher it is considered to be in its final form. Proofs 

are not to be regarded as "drafts". 

One set of page proofs in PDF format will be sent by e-mail to the corresponding Author, to be 

checked for typesetting/editing. No changes in, or additions to, the accepted (and subsequently 

edited) manuscript will be allowed at this stage. Proofreading is solely your responsibility. 

Elsevier will do everything possible to get your article corrected and published as quickly and 

accurately as possible. In order to do this we need your help. When you receive the (PDF) proof 

of your article for correction, it is important to ensure that all of your corrections are sent back 

to us in one communication. Subsequent corrections will not be possible, so please ensure your 

first sending is complete. Note that this does not mean you have any less time to make your 

corrections, just that only one set of corrections will be accepted. 

 

Author Enquiries 

 

Visit the Author Gateway from Elsevier http://authors.elsevier.com for the facility to track 

accepted articles and set up e-mail alerts to inform you when an article's status changes. The 

Author Gateway also provides detailed artwork guidelines, copyright information, and answers 

to frequently asked questions. 

 

http://www.elsevier.com/fundingbodies
http://authors.elsevier.com/

