Certificado de potencial de osteocondutividade da matriz óssea desmineralizada (150822-0)
Triagem do potencial de osteocondutividade da matriz óssea desmineralizada
Cada lote de DBM incorporado ma massa ALLOMATRIX ® é ensaiado in vitro usando células humanas de formação de osso 2, tendo sido
correlacionado com o modelo da rata atímica 1,2 e resultados clínicos 2 do DBM ensaiado; verificando desse modo que só DBM osteoindutivo
é usado na massa ALLOMATRIX ®.
Ou
Cada lote de DBM incorporado ma massa ALLOMATRIX ® é ensaiado in vitro relativamente a uma proteína nativa (BMP-2) como um
marcador de teste substituto para o potencial de osteoindutividade. 3 Os resultados deste imunoensaio foram correlacionados com o modelo
da rata atímica apenas em relação ao DBM e à massa ALLOMATRIX ®3. Testar cada lote de DBM com este imunoensaio assegura que só
DBM com potencial de osteoinductividade é usado na massa ALLOMATRIX ®.
Determinação do potencial de osteocondutividade do produto final
Além disso, a correlação do ensaio in vitro da proteína nativa de DBM com a massa ALLOMATRIX ® prediz o potencial osteoindutivo
da massa ALLOMATRIX ® no modelo da rata atímica 3 . Embora apenas uma proteína nativa seja utilizada como marcador de teste, é a
combinação de várias proteínas na matriz óssea desmineralizada que é responsável pelo potencial de osteocondutividade desta. Além
disso, não se sabe como o potencial de osteoinductividade, medido por este imunoensaio substituto, irá correlacionar com a performance
clínica humana da massa Allomatrix.
Como uma alternativa do ensaio in vitro de proteína nativa do DBM, a massa ALLOMATRIX ® pode ser ensaiada in vivo no modelo da bolsa
do músculo da rata 1 para confirmar o potencial osteoindutivo do produto final. Desconhece-se a forma como os resultados da bolsa muscular
do rato atímico estão relacionados com o desempenho clínico.
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