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Project abstract:Project abstract:

Esse trabalho tem como objetivo avaliar a in ue ̂ncia do MTK sobre a polarizac ̧a ̃o de macro ́fagos

expressos durante o reparo alveolar em camundongos 129Sv/Ev machos jovens, nos peri ́odos de

7, 14 e 21 dias po ́s-exodontia. Para isso, sera ̃o utilizados 63 camundongos machos, com idade

aproximada de 16 semanas, peso me ́dio de 25 gramas, a serem divididos em tre ̂s grupos: C -

Grupo Controle (na ̃o tratados); MTK2 – 2 mg/kg de MTK e MTK4 – 4 mg/kg de MTK. Os

animais dos grupos MTK2 e MTK4 sera ̃o tratados diariamente por via oral, iniciando 24 horas

antes do procedimento ciru ́rgico, continuando ate ́ o nal dos peri ́odos experimentais de 7, 14 e

21 dias po ́s- operato ́rios. Ao nal dos peri ́odos determinados, os animais sera ̃o submetidos a ̀
eutana ́sia para obtenc ̧a ̃o da maxila direita juntamente com os alve ́olos extrai ́dos, para ana ́lises

histopatolo ́gicas, bem como ana ́lises imuno-histoqui ́micas para os marcadores de enzimas COX-

2 e 5-LO, diferenciac ̧a ̃o osteocla ́stica (RANKL), macro ́fagos F4/80, bem como per s de

macro ́fagos polarizados para M2 (CD163 e TGF-ß) e M1 (CD80). Posteriormente, as ce ́lulas

marcadas sera ̃o quanti cadas por meio de ana ́lise histomorfome ́trica e submetidas testes
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estati ́sticos considerando- se ni ́vel de signi ca ̂ncia de 5%. Ao nal deste estudo, espera-se

contribuir para o melhor entendimento do potencial terape ̂utico do montelucaste de so ́dio sobre a

modulac ̧a ̃o do processo in amato ́rio durante o reparo o ́sseo alveolar, bem como elucidar a

in ue ̂ncia da do receptor CisLTR-1 nos diferentes subtipos celulares analisados.
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Efeitos do montelucaste de sódio sobre polarização de macrófagos durante reparoEfeitos do montelucaste de sódio sobre polarização de macrófagos durante reparo
ósseo pós exodontia em camundongosósseo pós exodontia em camundongos

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Dados coletados pelo estudo in vivo:

- Dados referentes ao processo de reparo alveolar pós-exodontia, em camundongos 129Sv/Ev

machos jovens.  Serão coletadas as maxilas contendo os alvéolos, a fim de se investigar a morfologia

do reparo alveolar por meio de análise histológica por coloração HE e TG+Ab, quanto às respostas

celulares por meio de análise imunoistoquímica e histomorfometria (por meio do software ImageJ).

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os dados serão coletados por meio de análise histológica e imunoistoquímica.

Para garantir a qualidade e integridade da pesquisa, será realizada randomização e determinação de

um pesquisador cego para o desenvolvimento das análises.

 

 

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Os dados serão complementados por relatórios textuais detalhados sobre as metodologias utilizadas.

Os resultados obtidos sera ̃o compartilhadas por meio da tese da aluna bene cia ́ria, que sera ́
disponibilizado no reposito ́rio UNESP e na ̃o sera ̃o abertos a ̀ comunidade antes da publicac ̧a ̃o de um

perio ́dico internacional de alto impacto.

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Por se tratar de uma pesquisa em animais, o projeto sera ́ submetido ao Comite ̂ de e ́tica de Uso de
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Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Arac ̧atuba-UNESP.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Os direitos autorais referentes aos artigos produzidos a partir desta pesquisa serão do(s) periódico(s)

em que os resultados serão publicados com autorização dos autores e devida citação da agência de

fomento

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Todos os dados obtidos sera ̃o apresentados no formato de pranchas, tabelas e/ou gra ́ cos em

documentos do word e excel, sera ̃o armazenados em nuvem disponibilizada pela pro ́pria instituic ̧a ̃o
e permanecera ̃o disponi ́veis para membros do grupo envolvidos no estudo. Sera ́ criado um link para

uma pasta no Google Drive, apenas para e-mails institucionais previamente cadastrados e na ̃o sera ́
permitida a alterac ̧a ̃o desses documentos on-line, apenas suas vizualiac ̧o ̃es.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Para segurança dos dados, apenas o pesquisador responsável e orientador do projeto em questão

terão acesso para editá-lo, enquanto os outros participantes do projeto poderão ter acesso em modo

de leitura.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Apenas dados considerados relevantes para futuros projetos e publicações científicas serão

considerados dados de longo prazo a serem retidos.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

O pesquisador principal sera ́ o responsa ́vel pelo recebimento e armazenamento dos dados obtidos.

Os dados obtidos serão armazenados na nuvem do Google Drive por tempo indeterminado, por meio

de acesso institucional da UNESP, que é gratuito e ilimitado
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Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os resultados obtidos sera ̃o compartilhadas entre os participantes da pesquisa e por meio da tese da

aluna bene cia ́ria, que sera ́ disponibilizado no reposito ́rio UNESP e na ̃o sera ̃o abertos a ̀ comunidade

antes da publicac ̧a ̃o de um perio ́dico internacional de alto impacto, relevante na área, bem como

divulgação em eventos científicos nacionais e internacionais.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Não há restrições

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

O pesquisador principal sera ́ o responsa ́vel pelo recebimento e armazenamento dos dados obtidos e

divulgados.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Não será necessário conhecimento especializado adicional. Além disso, a Universidade conta com

suporte técnico e administrativo para atender as demandas referentes ao desenvolvimento do projeto

de pesquisa.
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