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AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL DE PELE HUMANA CONSERVADA EM
GLICEROL E SUBMETIDA À RADIAÇÃO GAMA: ESTUDO EM
CAMUNDONGOS ATÍMICOS

Fabiana de Andrade Bringel

RESUMO

Extensas lesões na pele expõem o organismo a uma série de agentes
agressores, dificultando a reparação espontânea da pele e muitas vezes levando
o paciente a óbito. Nesse caso, se não houver áreas doadoras de autoenxertos,
pode se utilizar aloenxertos. Neste tipo de enxerto, os tecidos são processados
em Bancos de Tecidos, onde se pode empregar a radiação ionizante como
método de esterilização. De acordo com estudos in vitro, a radiação gama, em
doses acima de 25 kGy, provoca desestruturação das fibrilas de colágeno I da
derme

conservada

em

glicerol

na

concentração

de

85%,

reduzindo

significativamente a resistência à tração dos tecidos irradiados. Observações
clínicas sugerem, ainda, integração mais rápida da derme humana, conservada
em glicerol e submetida à radiação ionizante, com os tecidos do receptor, quando
comparada à derme somente conservada em glicerol. Para verificar se essas
alterações relatadas in vitro, comprometeriam o emprego in vivo, de amostras de
pele humana, submetidas à radiação gama, foram realizados transplantes de
peles humanas, irradiadas ou não, em camundongos Nude. A pele dos
camundongos foi submetida à análise macroscópica, imagens de tomografia de
coerência óptica, histologia e ensaios biomecânicos. Foi possível concluir que os
enxertos irradiados a 25 kGy promoveram uma contração inicial maior, mas essa
alteração não interferiu na dimensão da área final de reparação, ainda, os animais
que receberam esses enxertos apresentaram mais rápido fechamento da ferida
em comparação com os demais, além disso o emprego de enxertos irradiados (25
e 50 kGy) promoveu a formação de um processo de reparação mais organizado e
sem efeitos significantes nas propriedades biomecânicas.

MORPHOFUNCTIONAL EVALUATION OF HUMAN SKIN PRESERVED IN
GLYCEROL AND EXPOSED TO GAMMA RADIATION: A STUDY IN ATHYMIC
MICE

Fabiana de Andrade Bringel

ABSTRACT

Extensive skin lesions expose the body to damaging agents, which makes
spontaneous regeneration difficult and, in many cases, leads to the death of the
patient. In such cases, if there are no donating areas for autograft, allografts can
be used. In this type of graft, tissue is processed in tissue banks, where ionizing
radiation can be used as a sterilization method. According to in vitro studies,
gamma radiation, in doses higher than 25 kGy, induces alterations in tissue
preserved in glycerol at 85%, significantly reducing the tensile strength of
irradiated tissue. Clinical observation also suggests a faster integration of such
human dermis with the receptor‟s tissue. In order to assess if the alterations
observed in vitro, would compromise in vivo use, transplants of human tissue,
irradiated or not, were performed in Nude mice. The skin of the mice was
subjected to macroscopic analysis, optical coherence tomography imaging,
histological and biomechanical assays. It was possible to conclude that grafts
irradiated with 25 kGy promoted greater initial contraction, without alteration of the
final dimensions of the repair area, also displaying a faster closing of the wound.
Moreover, the use of irradiated grafts (25 and 50 kGy) enabled the formation of a
more organized healing process without significant effects on biomechanical
properties.
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