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RESUMO
Um dos maiores desafios da ortopedia moderna é recuperar o tecido ósseo
que tenha sido perdido por motivo de doença ou acidente. Na busca de substitutos
para os enxertos, tem-se utilizado comumente biomateriais para recuperação desse
tecido. Um dos vários tipos de biomateriais usados são os preparados à base de
colágeno. Além de desempenhar papel importante na estrutura dos tecidos, o
colágeno é capaz de orientar a formação de tecidos em desenvolvimento fato
altamente favorável na sua utilização como biomaterial. Uma nova vertente de
pesquisa do processo de mineralização de matrizes colagênicas que vem sendo
desenvolvida é a analise de como a organização do tecido interfere no modo como
ocorre esse processo de deposição. O uso do tendão vem sido pesquisado devido
ao fato de ser um tecido extremamente organizado, com as fibras colagênicas
alinhadas por toda a sua extensão. Este trabalho teve como objetivo a preparação e
caracterização de matrizes de colágeno tipo I, oriundas de tendão bovino (TB) e
avestruz (TA) após a hidrólise alcalina e mineralização. Os tendões foram colocados
em solução alcalina contendo sais de K+, Na+ e Ca2+ por 72, 96 e 120 h a 25oC e
depois equilibrados em solução de sais, lavados em H3BO3, EDTA e água. As
matrizes resultantes foram então mineralizadas em soluções de CaCl2 0,2 mol L-1,
pH = 7,4 e de Na2HPO4 0,12 mol L-1 pH = 9,0 durante 6 h, ocorrendo a troca de
soluções a cada 30 min. As matrizes antes e após mineralização foram congeladas,
liofilizadas e submetidas à análise termogravimétrica (TG), calorimetria exploratória
diferencial (DSC), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia no
infra-vermelho (FT-IR) e dispersão de energia por raios-X (EDX). DSC mostrou que
não houve desnaturação do colágeno durante o processo de tratamento alcalino e
mineralização. A análise termogravimétrica mostrou que houve deposição de fosfato
de cálcio, com o valor dependendo do número de ciclos de mineralização. MEV
mostrou que essa mineralização não é uniforme, ocorrendo a formação de
aglomerados. FT-IR e EDX mostrou que o fosfato de cálcio depositado
provavelmente seja hidroxiapatita, mas não em sua estrutura estequiométrica.

ABSTRACT
One of greatest challenges of modern orthopedics is to restore bone tissue
that has been lost due to sickness or accident. Searching for substitutes for grafts,
biomaterials have been commonly used for recovery of bone tissue. Between
different types of biomaterials, several are based on collagen. In addition to have
important role in tissue structure, collagen is able to guide the formation of tissues, a
highly favorable fact in its use as biomaterial. A possible research in collagen
scaffolds mineralization is the analysis of how tissue organization interferes in
deposition process. The tendon has been used because it is a highly organized
tissue, with collagen fibers lined on its structure. This research aims the preparation
and characterization of type I collagen scaffolds, prepared from bovine tendon (TB)
and ostrich tendon (TA) after alkaline hydrolysis and mineralization. Tendons were
maintained in alkaline solution containing K+, Na+ and Ca2+ ions for 72, 96 and 120
hours at 25oC and then equilibrated in salt solution, washed with H3BO3, EDTA and
water. The resulting matrices were then mineralized in 0.2 mol L-1, pH = 7.4 CaCl2
solution and 0.12 mol L-1 Na2HPO4 pH = 9.0 for 6 h, changing solutions after 30
minutes. The matrices before and after mineralization were frozen, lyophilized and
subjected to thermogravimetric analysis (TG), differential scanning calorimetry
(DSC), scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy (FT-IR) and
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). DSC showed that the collagen was not
denaturated by alkaline treatment process and mineralization. TG analysis showed
deposition of calcium phosphate on the scaffolds, with values depending on the
number of mineralization cycles. SEM showed that the mineralization is not uniform,
forming clusters of phosphate crystals. FT-IR and EDS showed that the deposited
calcium phosphate is probably hydroxyapatite, but not in its stoichiometric structure.
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I. INTRODUÇÃO
I.1.Biomateriais e Engenharia de Tecidos

O mau funcionamento ou perda de função total de um órgão ou tecido,
resultante de doenças ou ferimentos é um dos mais importantes e preocupantes
problemas de saúde, atingindo um número muito significativo de pessoas em todo o
mundo. A melhor abordagem clínica para a solução destes problemas é a
reconstrução ou transplante cirúrgico. O transplante de órgãos ou tecidos é restrito
devido à falta de doadores[1]. Outras terapias para tratar destes problemas incluem a
reconstrução cirúrgica, terapia de drogas, próteses e dispositivos mecânicos. Apesar
destas terapias não terem limites de estoque, elas também tem problemas. Por
exemplo, próteses sintéticas e dispositivos médicos não podem substituir todas as
funções do dano ou perda de órgãos ou tecidos[2,3].
Um dos maiores desafios da ortopedia moderna é recuperar o tecido ósseo
que tenha sido perdido por qualquer motivo. Nos dias de hoje, o método mais usado
na reconstrução dos defeitos ósseos é a utilização de enxertos, que podem ser de
três tipos:
- Os enxertos heterólogos, de origem animal, são os mais usados, pois são de
fácil obtenção e disponibilidade, porém oferecem risco de contaminação e/ou
rejeição pelo paciente.
- Os enxertos autólogos, de uma região do paciente pra outra, têm sido
considerado o melhor substituto, pois contêm na sua estrutura células osteogênicas
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viáveis e fatores de crescimento adequados à osteogênese [4], Porém, sua utilização
é limitada devido ao risco de necrosamento do local e, dependendo a extensão do
dano, da insuficiência da quantidade disponível.
- Os enxertos homólogos, de uma pessoa pra outra, não apresentam as
complicações relacionadas com a área doadora, contudo, têm a desvantagem da
resposta inflamatória que pode ser causada pelo corpo ao considerar o enxerto um
corpo estranho [5], além da possibilidade de contaminações como, por exemplo, por
HIV.
Na busca de substitutos para os enxertos, tem-se utilizado comumente
biomateriais para recuperação de tecido ósseo. O termo biomaterial pode ser
aplicado a qualquer substância ou combinação de substâncias, de origem natural ou
sintética, que seja farmacologicamente inerte, desenvolvida para ser implantada e/ou
incorporada em um período de tempo, podendo servir ou não como matriz, veículo,
suporte ou estimulador para o crescimento de novo tecido, onde houve perda de
matéria viva ou de sua função [6].
A natureza química de um biomaterial é uma característica fundamental que o
classifica em duas grandes categorias:
- Naturais: Colágeno, Quitosana e outros polissacarídeos.
- Sintéticos: Cerâmicas, polímeros sintéticos, metais e ligas metálicas.
Além do tecido ósseo, os biomateriais podem ser usados em diferentes
aplicações, como enxertos arteriais, implantes mamários e dentais, articulações,
válvulas cardíacas, entre outros [7].
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As principais características de um biomaterial são [8]:
- Ser atóxico
- Ser não-carcinogênico
- Ter resistência mecânica adequada para sua utilização
- Ser biofuncional, ou seja, desempenhar a função ao qual ele foi designado
com o máximo de eficiência.
- Ter propriedades químicas projetadas para o trabalho de reconstrução;
- Ter processo de produção reprodutível
- Ter peso e densidade adequados à sua função.
- Ser biocompatível, ou seja, não induzir respostas teciduais ou imunológicas.

Em adição, suas propriedades mecânicas devem incluir permeabilidade,
estabilidade, elasticidade, flexibilidade, reabsorvível a uma taxa congruente com o
tecido substituído [9].
A grande vantagem da utilização de biomateriais está relacionada com seu
fornecimento ilimitado, porém eles não substituem por completo a função de um
órgão ou tecido perdido O desenvolvimento desses biomateriais está baseado nos
mecanismos controladores da função que se pretende substituir e na relação
estrutural do material com a propriedade desejada. É neste contexto que surge nos
anos 60 um novo ramo da ciência - a Engenharia de Tecidos [10] - que é uma área
interdisciplinar que reúne conceitos da engenharia e ciências da vida tendo como
principal objetivo o desenvolvimento de biomateriais que permitam restaurar, manter
ou melhorar as funções de determinado tecido ou órgão. A Figura 1 traz um
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esquema representativo das funções biológicas que podem ser substituídas por
biomateriais.

Figura 1: Esquema representativo de funções biológicas que podem ser
substituídas ou auxiliadas por biomateriais. (Adaptado de [8])
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As pesquisas e utilização desses materiais na área médica têm conseguido
grandes avanços nos últimos anos, graças a um melhor entendimento dos
mecanismos de interação do material com os tecidos do corpo. O maior objetivo dos
profissionais da área é produzir materiais, para fins médicos, que sejam compatíveis,
duráveis e funcionais quando em interação com sistemas biológicos.
As principais estratégias adotadas para o desenvolvimento de materiais a
serem empregados na área de engenharia de tecido são as seguintes [6]:
- Utilização de células isoladas do próprio paciente ou células substitutas, que
são cultivadas fora do corpo e posteriormente implantadas.
- Cultura de tecidos fora do corpo humano para posterior implantação, para
reparar ou substituir tecidos danificados. Os exemplos mais comuns para esta
estratégia são os enxertos de pele utilizados no tratamento de queimaduras graves.
- Utilização de substâncias que induzem a regeneração do tecido danificado.
São exemplos os fatores de crescimento e os fatores de adesão.
- Utilização de matrizes poliméricas, que são normalmente utilizadas como um
suporte físico, porém, em alguns casos, estas induzem a regeneração tecidual, por
meio de propriedades estruturais e físico-químicas de sua superfície.
Dentro da utilização de matrizes, temos a estratégia biomimética, utilizada no
desenvolvimento de novos materiais para reconstrução de tecido ósseo que se
inspira nos processos bioquímicos e biofísicos que ocorrem na formação dos tecidos
mineralizados

[11-14]

. A matriz extracelular na qual os cristais de sais de cálcio se

depositam durante a formação de tecido ósseo é principalmente colágeno tipo I, que
constitui cerca de 90% da matéria orgânica do osso. Sendo assim, matrizes que

19
contenham colágeno e hidroxiapatita (HA) são materiais promissores para serem
usados como base para um substituto do osso, dentro da engenharia de
tecidos[15,16].
Todas as matrizes usadas para desenvolver tecido têm três funções
principais[17]:
- facilitar a localização e liberação de células para locais específicos no corpo;
- definir e manter um espaço tridimensional para a formação de novos tecidos
com estruturas apropriadas;
- direcionar o desenvolvimento de novos tecidos com funções adequadas.

I.2.Colágeno

O colágeno é uma proteína estável e fibrosa sintetizada por células do tecido
conjuntivo, denominadas fibroblastos. Ele tem como função manter a integridade
estrutural do tecido e conferir resistência mecânica. Por ser estável, sua renovação é
muito lenta, mas o ritmo de sua renovação varia de um órgão para outro. Por
exemplo, o colágeno dos tendões quase não é renovado, enquanto que o do
conjuntivo frouxo (pele) renova-se em ritmo relativamente rápido.
O colágeno é a proteína mais abundante do tecido conjuntivo, podendo ser
encontrado na pele, em ossos, tendões, vasos sanguíneos, intestinos e dentes.
Suas propriedades diferem de acordo com o tipo de organização das fibras que o
constituem. Tem como principal característica a formação de fibras insolúveis que
possuem alta força elástica, o que o torna o principal responsável pela modulação

20
das forças exercidas sobre o organismo. Além de desempenhar importante papel na
estrutura dos tecidos, o colágeno é capaz de orientar a formação de tecidos em
desenvolvimento fato altamente favorável na sua utilização como biomaterial [18,19].
Atualmente, são identificados 29 tipos de colágeno [20], que se diferenciam na
composição dos aminoácidos, nos domínios de cada molécula e nos diferentes
arranjos estruturais.
As principais vantagens de se usar o colágeno como biomaterial são [21]:
- Grande disponibilidade.
- Baixa antigenicidade.
- Atóxico
- Biocompatível
- Sua degradabilidade pode ser controlada através de agentes de reticulação.
- Pode ser usado sob várias formas (matrizes, géis, esponjas)
- É facilmente absorvido pelo corpo humano.
Devido às suas várias propriedades físico-químicas (reticulação variável, que
controla o grau de embebição), físico-mecânicas (entrelaçamento ou orientação das
fibras) e biológicas (antigenicidade mínima, reduzida por tratamento com enzimas ou
por reticulação), o colágeno é muito utilizado como material para implante tanto na
forma pura como géis de colágeno[21], ou ainda associado a outras moléculas, como
polissacarídeos

[22]

. Assim, o colágeno tem sido utilizado em aplicações médicas na

reconstrução de tecidos moles, revestimento de queimaduras e outras lesões e
como suporte para o crescimento de nervos periféricos[21]. na forma de matrizes para
aplicações em engenharia de tecido[23].
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I.2.1.Colágeno tipo I

O colágeno mais conhecido química e estruturalmente é o do tipo I, facilmente
encontrado na pele, nos tendões, ossos, dentes, vasos sanguíneos e intestinos. É a
proteína mais abundante no corpo humano. A macromolécula de colágeno tipo I
consiste de um filamento semiflexível de 300 nm de comprimento e 1,5 nm de
diâmetro. Sua estrutura formada por uma unidade monomérica, denominada
tropocolágeno, consistindo de três cadeias polipeptídicas de mesmo tamanho
denominadas α, sendo duas iguais (α1) e uma diferenciada (α2). A Figura 2 mostra
a estrutura do tropocolágeno.

Figura 2: Figura esquemática do tropocolágeno.

Estas cadeias se entrelaçam formando uma estrutura helicoidal, ligadas entre
si por pontes de hidrogênio, o que se conhece por tripla hélice. Cada uma dessas
cadeias α contém 1055 (α1) e 1029 (α2) resíduos de aminoácidos, e a seqüência
destes é notavelmente regular, apresentando-se na forma de unidades repetitivas,
os tripletos do tipo: (-Gly-X-Pro-)n ou (-Gly-X-Hypro-)n, onde X é um aminoácido
qualquer, essencial para a organização do colágeno em fibra[24], com exceção das
regiões terminais onde são encontrados os telopeptídeos que contém no N e C
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terminal 16 e 25 resíduos de aminoácidos, respectivamente[25]. A Figura 3 mostra a
estrutura do colágeno.

Figura 3: Esquema da estrutura em tripla-hélice do Colágeno (Adaptado de
[26]

).

Os fatores essenciais para estabilidade esta hélice tripla são: a presença de
um resíduo de glicina a cada terceiro resíduo

[27]

, ligações de hidrogênio, a

periodicidade da distribuição de resíduos de aminoácidos polares carregados e
hidrofóbicos nas subunidades α que são responsáveis pela formação de
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aglomerados de interações eletrostáticas e hidrofóbicas[28]. Estas forças também são
importantes para a interação entre as moléculas do tropocolágeno para formar a
microfibrilas, que são as menores unidades estruturais do tecido conjuntivo. As
microfibrilas se agregam formando as fibrilas que posteriormente também se unem
para formar as fibras que compõem a matriz colagênica dos tecidos.
Para o colágeno tipo I, a formação de fibras ocorre em pH 7,0, sendo este o
pH onde se tem a máxima interação eletrostática entre as moléculas de
tropocolágeno, fazendo com que a resultante de cargas na molécula seja zero
(colágeno nativo).
Estas matrizes de colágeno, além de sua biocompatibilidade, podem sofrer
modificações químicas, devido a elas possuírem uma grande quantidade de grupos
reativos, como aminas (R-NH2), ácidos carboxílicos (R-COOH) e hidroxilas (R-OH)
[29]

. Outro tipo de modificação pela qual o colágeno pode passar é a reticulação com

glutaraldeído[30]. A resultante das cargas no colágeno pode ser modificada por
reações de esterificação[31] e succinilação[32], resultando em uma matriz colagênica
carregada positiva ou negativamente. As matrizes carregadas positivamente são
utilizadas como suporte para crescimento celular, visto que superfícies carregadas
estimulam este crescimento[33]. Já as matrizes aniônicas, além de serem
empregadas como suporte para crescimento ósseo, são eficientes em sistema de
liberação de drogas catiônicas, baseado nas propriedades de troca iônica[34].
Um processo para a preparação de materiais de colágeno carregados
negativamente (colágeno aniônico) a pH 7,4, o qual foi utilizado neste trabalho, é a
hidrólise seletiva dos grupos carboxiamidas dos resíduos de aminoácidos
asparagina (Asn) e glutamina (Gln) presentes nas cadeias α do colágeno tipo I,
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como demonstrado na Figura 4. Como resultado, foi observado que a reação de
hidrólise promove alterações no padrão da organização da estrutura microfibrilar da
matriz colagênica, que estão relacionadas com o rompimento parcial de algumas
ligações cruzadas do tecido e também com o novo padrão de interações
eletrostáticas, que ocorre em função do aumento de cargas negativas da matriz[35].

Figura 4: Hidrólise dos resíduos de glutamina em meio básico.

I.3.Matrizes de colágeno

Biomateriais feitos a partir de colágeno têm sido utilizados desde o século XIX
na forma de suturas, pele de cadáver humano e pele porcina[36]. As matrizes de
colágeno têm demonstrado resultados extremamente satisfatórios em uma grande
variedade de aplicações

[37,38]

, aumentando o número de pesquisas e o

desenvolvimento de novos tipos de matrizes derivadas de tecidos biológicos. Entre
estes tecidos estão a pele, o pericárdio, a serosa e os tendões que podem ser
obtidas de fontes diferentes como bovina, suína e eqüina. Exemplos de aplicações
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de matrizes de colágeno modificadas são suas utilizações como substituintes de
válvulas cardíacas[30] pele artificial[39] e suporte para crescimento de nervos
periféricos.[40]
Várias matrizes de colágeno tem sido estudadas

[41]

, tais como esponjas de

colágeno com deposição de fosfato de cálcio que tem demonstrado grande potencial
para aplicação em reconstrução óssea através dos resultados obtidos em culturas
de condrócitos[42]. Filmes de colágeno recobertos com hidroxiapatita tem
demonstrado migração de células de tecido ósseo para o interior da matriz,
sugerindo que o material é bioativo.[43].

I.4.Mineralização

O colágeno e a hidroxiapatita, são usadas como materiais de preenchimento
em cirurgias ortopédicas[44]. Por ter composição química semelhante à fase mineral
dos ossos e possuir características como biocompatibilidade, bioatividade e
osteocondutividade[45], a hidroxiapatita sintética tem sido considerada o material
ideal como um implante ósseo em uma variedade de situações e mostrou promover
o crescimento de células e diferenciação osteogênica[46].
Infelizmente, a implantação direta da hidroxiapatita na forma de pó resulta no
deslocamento do material pelo tecido. Para eliminar esta mobilidade indesejada, a
hidroxiapatita é incorporada ou misturada ao colágeno[21], à gelatina[22] ou a outros
materiais[47].
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A formação de depósitos de cálcio em diferentes matrizes pode ser
denominada como mineralização, que é um processo de múltiplos parâmetros e
muitos fatores mecânicos, químicos e biológicos que possuem um importante papel
na cinética do processo[48]. Atualmente existem diversos trabalhos utilizando
compósitos de colágeno obtidos por mineralização ou calcificação, para aplicação na
engenharia de tecido ósseo [49-55], onde dentro desse campo existem várias linhas de
pesquisa como a formação de compósitos com outros polímeros
mecanismos da mineralização

[53,54]

e o uso de outras proteínas

[55]

[50]

, estudo dos

para promover

uma maior eficiência no processo de mineralização.
O colágeno tipo I apresentado na forma de membranas, géis e esponjas,
entre outros, é descrito em vários trabalhos na literatura

[50-52]

, mas trabalhos

descrevendo a mineralização in vitro de matrizes de colágeno acelulares como
pericárdio e tendão bovino, serosa porcina e centro frênico eqüino encontram-se em
muito menor número[56].

I.5.Osso

O tecido ósseo é constituído por fibras de colágeno reforçadas por partículas
minerais. Cerca de 70% da massa do tecido ósseo está sob a forma de fosfato de
cálcio depositado sobre as fibras colagênicas. Os 30% referentes à parte orgânica
são quase que exclusivamente compostos por uma única proteína, o colágeno tipo I.
É o colágeno que dá ao osso suas características de resistência e habilidade para
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resistir a tensões, além disso, ele participa de forma importante no processo de
mineralização óssea.
É geralmente aceito que a fase inorgânica, que frequentemente é chamada
de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2], seja na verdade uma hidroxiapatita não
estequiométrica, carbonatada, na forma de cristais que se formam nas regiões de
“gap” das fibras de colágeno. Além da hidroxiapatita, outros componentes
inorgânicos do osso são pequenas quantidades de magnésio, flúor e sódio, que dão
ao osso sua dureza característica e sua habilidade para resistir à compressão. A
Figura 5 mostra a estrutura do osso.

Figura 5: Estrutura do osso. (Adaptado de [57])
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A formação da fase mineral do osso ocorre através dos sítios de nucleação
mineral que são encontrados dentro do osso ou associados a vesículas
extracelulares e fibrilas de colágeno[58]. Os cristais, já maduros, estão associados os
canais presentes entre as moléculas de colágeno, resultando em um composto
material ordenado orgânico mineralizado[59]. A Figura 6 mostra o arranjo do colágeno
e da hidroxiapatita dentro do osso

Figura 6: Arranjo estrutural do colágeno de da hidroxiapatita no osso
(Adaptado de [59]).
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I.6.Tendão

Tendões são estruturas anatômicas presentes entre os músculos e os ossos,
transmitindo a força criada no músculo ao osso, tornando possível o movimento das
articulações. Os tendões são constituídos de colágenos (predominantemente
colágeno do tipo I) e elastina agregados uma matriz protéica onde o colágeno
responde por 65 a 80 % e a elastina por aproximadamente 1 a 2 % da massa seca
do tendão

[60]

. Tendões são constituídos de colágeno organizado em fibrilas, fibras,

fibrados e fascículos em uma sistemática e densamente empacotada organização de
tecido. A natureza dos componentes individuais do tendão é preparada para resistir
a altas tensões e forças. A divisão dos tendões em fibrilas garante que danos
pequenos não necessariamente se espalhem para todo o tendão, e também fornece
uma alta resistência estrutural total [61]. A Figura 7 mostra a organização do tendão.

Figura 7: Organização da estrutura do tendão. (Adaptado de [60])
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As fibras do tendão não são alinhadas apenas longitudinalmente, mas
também transversalmente e horizontalmente, com as fibras longitudinais cruzando
entre elas, formando dobras e espirais. Esta estrutura complexa e altamente
organizada é o que permite ao tendão suportar as forças ao qual ele é submetido
durante o movimento. A Figura 8 mostra a seguir mostra todos os tipos de
cruzamento possível entre as fibras.

Figura 8: Tipos de cruzamento das fibras de colágeno em tendões:
Paralelas (A), cruzamento simples (B), duas fibras cruzadas e uma longitudinal (C),
dobra (D) e enlace (E) [60].

O uso do tendão para a produção de matrizes acelulares abre um
campo novo para a pesquisa, pois permite estudar como a mineralização se
comporta em um tecido com organização tão complexa.
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II.OBJETIVOS
- Preparação e caracterização matrizes de colágeno aniônico derivadas de
tendão bovino e de avestruz para uso como matriz de reconstrução óssea.
- Mineralização in vitro e análise dessas matrizes pra ver se há diferenças na
quantidade de material depositado, ou na estrutura do fosfato depositado entre as
matrizes de diferentes origens ou diferentes tempos de hidrólise.

A escolha do tendão para esse estudo é devido ao fato de ser um tecido
extremamente organizado, com as fibras colagênicas alinhadas por toda a sua
extensão.
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III.METODOLOGIA
As matrizes de colágeno aniônico foram preparadas a partir de tendões
calcâneos bovinos e de avestruz. Os tendões de avestruz foram cedidos de animais
abatidos na Fazenda Ninhos Avestruz SA, distrito de Água Vermelha, município de
São Carlos – SP. Os tendões bovinos foram cedidos pela Casa de Carnes Santa
Paula, município de São Carlos - SP. Para este experimento foram utilizadas
quatorze (14) peças de tendão de cada origem, com aproximadamente 10 cm de
comprimento. A Figura 9 mostra os tendões utilizados.

Figura 9: Tendão de avestruz (A) e bovino (B).

Observam-se visualmente diferenças entre os dois tendões, com o bovino
sendo tendo uma grossura maior que o de avestruz. Por ser mais fino, é possível ver
a estrutura alinhada do tendão de avestruz à olho nu, algo que não é possível no
tendão bovino
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Os tendões primeiramente foram lavados com solução salina 0,9%, para
remoção de sangue sendo em seguida tratados a 25oC, com uma solução contendo
sais de K+, Na+ e Ca2+ por períodos de 72, 96 e 120 h, para que ocorresse a retirada
de células e gorduras, e para que ocorresse a hidrólise do colágeno. Em seguida
eles foram estabilizados com cloretos e sulfatos de K+, Na+ e Ca2+ por 6h. Esse
tratamento teve como objetivo aumentar o número de cargas negativas na molécula
de colágeno, por meio da hidrólise alcalina dos grupos carboxiamida dos resíduos
de aspargina e glutamina presentes na cadeia α do colágeno. Este tratamento é
capaz de aumentar em até 57% o número de cargas presentes na molécula de
colágeno para outros materiais como o pericárdio bovino

[35]

. Depois, os tendões

foram lavados com solução de ácido bórico por 3 vezes, mantendo as em solução e
respeitando-se um intervalo de 2 horas entre as lavagens. Posteriormente, os
tendões foram colocados em solução de EDTA 0,3% a pH=11, alternando com
lavagens com água desionizada por 3 vezes cada uma, mantendo-os em solução de
EDTA por duas horas e por uma hora em água desionizada. Depois os tendões
foram lavados seguidamente com água desionizada até que elas estivessem em um
pH próximo de 7[56] , resultando em uma matriz acelular, com a estrutura do
colágeno e da elastina preservada[35].
As matrizes assim preparadas foram denominadas de:
TA72 − Matriz de colágeno oriundo de tendão de avestruz obtida após 72 h de
tratamento alcalino.
TA96 – Matriz de colágeno oriundo de tendão de avestruz obtida após 96h de
tratamento alcalino.
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TA120 – Matriz de colágeno oriundo de tendão de avestruz obtida após 120h
de tratamento alcalino.
TB72 – Matriz de colágeno oriundo de tendão bovino obtida após 72h de
tratamento alcalino.
TB96 – Matriz de colágeno oriundo de tendão bovino obtida após 96h de
tratamento alcalino.
TB120 – Matriz de colágeno oriundo de tendão bovino obtida após 120h de
tratamento alcalino.

III.1.O processo de mineralização

Inicialmente, com o objetivo de diminuir o pH e aumentar o intumescimento da
matriz, as amostras foram colocadas em solução de H3PO4 10-2 mol L-1 por 24 horas
e depois liofilizadas e armazenadas em sacos plásticos até o momento de seu uso
no processo de mineralização.
Para o processo de mineralização foram preparadas duas soluções:
- CaCl2.2H2O 0,2 mol L-1, em tampão Tris-HCl 0,05 mol L-1 , pH = 7,4.
– Na2HPO4.7H2O 0,12 mol L-1, em tampão Tris-HCl 0,05 mol L-1, pH = 9,0.
O processo de mineralização ocorreu por imersão alternada nessas duas
soluções. Em cada processo de mineralização, foram usadas 6 (seis) matrizes,
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trocando se a solução a cada 30 minutos, lavando-se as matrizes a cada troca com
água desionizada. A toda vez que as amostras passavam pelas duas soluções, uma
matriz foi retirada, ou seja, cada uma das matrizes foi submetida a um tempo de
mineralização, levando-se em conta o número de trocas de soluções. Todo este
processo foi realizado dentro de uma estufa a uma temperatura de 37oC, incluindo a
água de lavagem, que foi mantida dentro da estufa junto com as amostras.
Após a mineralização, as amostras foram condicionadas em uma placa de
vidro, onde foram congeladas, liofilizadas e depois armazenadas em sacos plásticos
para posterior análise. A Figura 10 esquematiza como foi realizado este processo:

Figura 10: Esquema do processo de mineralização por imersão
alternada.

Além da nomeação descrita anteriormente, após o processo de mineralização
cada amostra recebeu um nome dependendo do número de ciclos de mineralização
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ao qual ela foi submetida: C0 para as não mineralizadas e de C1 a C6, dependendo
no número de ciclos. Por exemplo: TA72CX, onde X varia de 0 a 6.
A Figura 11 mostra o esquema com os passos desenvolvidos desde a
preparação das matrizes aniônicas até a caracterização das matrizes calcificadas.

Figura 11: Esquema do desenvolvimento experimental.
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III.2.Caracterização
III.2.1.Termogravimetria (TG)

Para observar se houve a incorporação de fosfato de cálcio e a quantidade de
material inorgânico residual na amostra foi feita a análise termogravimétrica (TG) das
matrizes calcificadas. O resíduo obtido a 7500C foi considerado o teor de material
inorgânico, ou seja, fosfato de cálcio, depositado sobre a matriz. As medidas foram
realizadas na razão de aquecimento de 10°C min -1, de 25 até 800oC, em atmosfera
de ar sintético (fluxo de 90 mL min-1), com amostras de aproximadamente 8 mg em
um analisador da TA Instruments, acoplado ao módulo TGA-2050.

III.2.2.Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

Para observar se houve ou não desnaturação do colágeno durante o
processo de preparação da matriz e de calcificação, a amostra foi submetida a uma
análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC) A análise calorimétrica por
DSC permite a medida da estabilidade das estruturas helicoidais das moléculas do
colágeno, relativas à transição colágeno → gelatina. Nas curvas DSC, essa
transição aparece como uma descontinuidade na linha de base, que é proporcional a
diferença na capacidade de calor antes e depois da desnaturação. O valor da
temperatura de desnaturação (Td) foi obtida pelo valor intermediário nas curvas
DSC.
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Antes da análise as amostras foram mantidas por 24h em solução de tampão
fosfato 0,13 mol L-1, pH = 7,4, com o excesso de líquido sendo removido antes da
análise através de prensagem entre folhas de papel absorvente com um peso de
107 gramas por dois minutos. As medidas foram realizadas em uma panela de
alumínio hermeticamente selada, na razão de aquecimento de 10°C min -1, de 5 a
120oC, em atmosfera de ar sintético (fluxo de 80 mL min-1), com amostras de
aproximadamente 10 mg em um analisador da TA Instruments, acoplado ao módulo
DSC-2010.

III.2.3.Espectroscopia de absorção no infravermelho (FT-IR)

A espectroscopia de absorção no Infravermelho (FT-IR) foi feita por
empastilhamento com KBr do resíduo de termogravimetria. Essa análise foi feita
buscando bandas características ao íon PO43- e à hidroxiapatita. O espectro de
absorção foi obtido em um intervalo entre 400 a 4000 cm–1, com resolução de 4 cm-1
utilizando um espectrofotômetro de FT-IR BOMEN MB-120.

III.2.4.Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Para observar a morfologia da superfície e se ocorreu a formação de cristais
nas fibras de colágeno foi realizada a microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Estas análises foram realizadas em um equipamento do tipo LEO 440 (LEO Electron
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Microscopy Ltda.), operando com feixe de elétrons de 20 keV. As amostras foram
fixadas em porta-amostras de alumínio com fita adesiva de carbono, recobertas com
20 nm de liga ouro-paládio em um metalizador Balsers modelo SDC 050.

III.2.5.Dispersão de Energia por Raios-X (EDX)

A dispersão de energia por raios-X foi utilizada para observar a relação entre
as quantidades de cálcio e fósforo nas amostras. Esta relação foi obtida a partir de
uma média dos valores de relação em quatro pontos diferentes da amostra. Os
valores semi-quantitativos de cálcio e fósforo presentes na amostra foram obtidos
diretamente do aparelho. Para o EDX, após ser submetida a uma pressão de 5000
psi, as amostras foram fixadas em porta-amostras de alumínio com fita adesiva de
carbono e recobertas com carbono (30 nm). Os espectros foram obtidos a partir de
uma resolução de 112 eV a uma distância de 20 mm. Os padrões que foram
utilizados para quantificação de Ca e P são: CaCO3, quartz, GaP e Wollas (CaSiO3).
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IV.RESULTADOS E DISCUSSÕES
IV.1.Obtenção das Matrizes

A Figura 12 mostra um modelo do mecanismo de deposição do fosfato de
cálcio sobre as matrizes aniônicas.

Figura 12: mecanismo de deposição do fosfato de cálcio sobre as matrizes
aniônicas (adaptado de [62].)

Este mecanismo foi proposto a partir de pesquisas realizadas em nosso
laboratório com matrizes de pericárdio bovino [62].
Depois do tratamento alcalino e liofilização, as matrizes apresentam um
aspecto esponjoso, aparentemente frágil, que aumenta conforme aumenta o tempo
de hidrólise. Após a mineralização as matrizes se tornaram mais brancas e mais
rígidas, sendo que a rigidez é maior conforme se aumenta o número de ciclos. As
Figuras 13 e 14 mostram como ficaram os aspectos visuais das matrizes de
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colágeno antes e depois da mineralização, para o tempo de 96 horas de tratamento
alcalino.

(a)

(b)

Figura 13: Fotografias digitais das matrizes de colágeno TA960 (a) e
TA96C6 (b).

(a)

(b)

Figura 14: Fotografias digitais das matrizes de colágeno TB960 (a) e
TB96C6 (b).

As matrizes de outros tempos de tratamento alcalino, tanto para tendão
bovino quanto de avestruz, possuem o mesmo comportamento, se tornando mais
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rígidas após a mineralização, independente do número de ciclos e da procedência
dos tendões.
IV.2.Caracterização das Matrizes
IV.2.1.Termogravimetria (TG)

Através da termogravimetria obteve-se a variação da massa das matrizes em
função da temperatura, podendo-se assim observar as diferenças que ocorrem entre
as matrizes calcificadas referentes a diferentes tempos de hidrólise alcalina.
Para efeito de comparação foi feita a curva termogravimétrica da
hidroxiapatita sintética, obtida no laboratório, onde claramente se observa que a
hidroxiapatita perde uma pequena quantidade de água no intervalo entre 25 e 100oC
e é termicamente estável até aproximadamente 750oC (Figura 15).
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Figura 15: Curva termogravimétrica da hidroxiapatita sintética.

A decomposição das matrizes em atmosfera de ar ocorre em três etapas:
perda de água na faixa de 25 até cerca de 150ºC, a decomposição do colágeno, da
elastina e de outros materiais orgânicos presente nas matrizes ocorre próximo a 150
e vai até aproximadamente 400°C. Acima de 400 0C ocorre a carbonização do
material orgânico

[56]

, deixando um resíduo acima desta temperatura, que pode ser

atribuído ao sal de fosfato de cálcio formado, no caso, a hidroxiapatita, que
apresenta estabilidade térmica na temperatura em que o estudo foi feito [63]. A Figura
16 mostra as curvas termogravimétricas para os tendões nativos (não hidrolisado).
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Figura 16: Curvas termogravimétricas para os tendões nativos.

As curvas termogravimétricas para as matrizes de colágeno de tendão de
avestruz que passaram por diferentes tempos de hidrólise e foram posteriormente
calcificadas são apresentadas nas Figuras 17 a 19. Os valores de material
inorgânico nestas matrizes estão mostrados nas Tabelas 1 a 3.
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Figura 17: Curvas TG das amostras de matrizes de colágeno aniônico de
tendão de avestruz tratado por 72 horas

Tabela 1: Porcentagem de perda de massa das matrizes de colágeno
aniônico de tendão de avestruz tratado por 72h
Porcentagem de perda de massa (%)
Matriz

Resíduo (%)
0

0

0

25-150 C

150-400 C

400-750 C

TA72C0

12,45

46,82

38,84

1,89

TA72C1

9,56

34,17

29,54

26,73

TA72C2

10,40

32,38

25,39

31,83

TA72C3

10,19

31,95

22,59

35,27

TA72C4

7,40

26,04

19,11

47,45

TA72C5

9,16

22,46

18,20

50,18

TA72C6

7,56

20,96

16,53

54,95
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Figura 18: Curvas TG das amostras de matrizes de colágeno aniônico de
tendão de avestruz tratado por 96 horas.

Tabela 2: Porcentagem de perda de massa das matrizes de colágeno
aniônico de tendão de avestruz tratado por 96h
Matriz

Porcentagem de perda de massa (%)
Resíduo (%)
25-150 0C

150-4000C

400-7500C

TA96C0

13,57

42,76

41,63

2,04

TA96C1

8,47

40,06

25,35

26,12

TA96C2

9,37

32,37

20,33

37,93

TA96C3

6,62

29,87

9,36

54,15

TA96C4

6,50

23,13

9,41

60,96

TA96C5

5,33

22,33

6,14

66,20

TA96C6

5,87

17,36

4,24

72,53
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Figura 19: Curvas TG das amostras de matrizes de colágeno aniônico de
tendão de avestruz tratado por 120 horas.

Tabela 3: Porcentagem de perda de massa das matrizes de colágeno
aniônico de tendão de avestruz tratado por 120h
Matriz

Porcentagem de perda de massa (%)
Resíduo (%)
0

0

0

25-150 C

150-400 C

400-750 C

TA120C0

13,37

44,73

38,73

3,17

TA120C1

8,30

34,35

30,03

27,32

TA120C2

9,88

30,27

19,83

40,02

TA120C3

8,20

24,99

20,01

46,80

TA120C4

10,42

22,66

12,14

54,78

TA120C5

8,67

23,12

13,11

55,10

TA120C6

6,43

20,47

13,82

59,28
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A quantidade de resíduo para as matrizes não-mineralizadas (2 a 3%), se
deve à presença de sais que não foram removidos mesmo depois das lavagens as
quais a matriz foi submetida. A quantidade de água nas matrizes tende a diminuir
com a mineralização, com as matrizes submetidas a seis ciclos sendo as que
possuem a menor quantidade. As curvas termogravimétricas mostraram que a
quantidade de material inorgânico na matriz aumenta conforme se aumenta o
número de ciclos.
Para as matrizes de tendão de avestruz tratadas por 72h, o valor máximo
obtido foi de 60%. As matrizes tratadas por 96h foram as que mais conseguiram
incorporar material inorgânico à sua estrutura. Esse fenômeno ocorre porque o
número de sítios de deposição de fosfato de cálcio aumenta conforme se aumenta o
número de cargas negativas na matriz. Acima de 96 horas de tratamento, o número
de cargas não sofre grande variação [35]. Para 120 horas de tratamento, o número de
cargas é similar ao obtido com 96h, porém o colágeno começa a perder sua
organização, diminuindo assim o numero de sítios hábeis a suportarem a deposição.
A figura 20 mostra a relação entre o número de ciclos de mineralização e a
porcentagem de material inorgânico para cada matriz de tendão de avestruz
mineralizada. Observa-se uma tendência a estabilização no valor de material
inorgânico após 6 ciclos de mineralização, em torno de 70%.
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Figura 20: Relação entre número de ciclos e a porcentagem de material
inorgânico para as matrizes de tendão de avestruz.

As curvas termogravimétricas e os valores de material inorgânico obtidos para
as matrizes de tendão bovino estão mostrados nas Figuras 21 a 23 e nas Tabelas 4
a 6.
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Figura 21: Curvas TG das amostras de matrizes de colágeno aniônico de
tendão bovino tratado por 72 horas.

Tabela 4: Porcentagem de perda de massa das matrizes de colágeno
aniônico de tendão bovino tratado por 72h.
Matriz

Porcentagem de perda de massa (%)
Resíduo (%)
0

0

0

25-150 C

150-400 C

400-750 C

TB72C0

10,69

43,62

42,78

2,91

TB72C1

9,53

37,10

36,11

17,26

TB72C2

11,78

36,48

34,42

17,32

TB72C3

8,93

36,04

27,13

27,90

TB72C4

9,50

33,37

18,85

38,28

TB72C5

7,82

29,73

14,22

48,23

TB72C6

8,06

27,04

11,72

53,18

51

100

Massa (%)

80

60

TB96C0
TB96C1
TB96C2
TB96C3
TB96C4
TB96C5
TB96C6

40

20

0
100

200

300

400

500

600

700

o

Temperatura ( C)

Figura 22: Curvas TG das amostras de matrizes de colágeno aniônico de
tendão bovino tratado por 96 horas.

Tabela 5: Porcentagem de perda de massa das matrizes de colágeno
aniônico de tendão bovino tratado por 96h.
Matriz

Porcentagem de perda de massa (%)
Resíduo (%)
0

0

0

25-150 C

150-400 C

400-750 C

TB96C0

12,38

47,06

40,56

0,0

TB96C1

12,36

33,66

34,26

19,72

TB96C2

7,90

27,43

22,71

41,96

TB96C3

8,22

26,64

19,00

46,14

TB96C4

8,78

28,76

20,04

42,42

TB96C5

6,40

21,49

7,32

64,79

TB96C6

7,47

19,09

7,59

65,85
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Figura 23: Curvas TG das amostras de matrizes de colágeno aniônico de
tendão bovino tratado por 120 horas.

Tabela 6: Porcentagem de perda de massa das matrizes de colágeno
aniônico de tendão bovino tratado por 120h
Matriz

Porcentagem de perda de massa (%)
Resíduo (%)
0

0

0

25-150 C

150-400 C

400-750 C

TA120C0

12,28

44,75

42,25

0,72

TA120C1

8,93

35,85

37,46

17,76

TA120C2

9,68

29,20

23,07

38,05

TA120C3

7,48

27,44

18,10

46,98

TA120C4

8,04

23,38

13,21

55,37

TA120C5

6,72

21,83

9,60

61,85

TA120C6

6,72

20,29

7,09

65,90
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As matrizes de tendão bovino possuem uma menor quantidade de sal residual
em comparação com as matrizes de tendão de avestruz. A quantidade de material
depositado também é proporcional ao número de ciclos, mas o tendão bovino não foi
capaz de ancorar a mesma quantidade de sal que o tendão (10% menos),
provavelmente por sua estrutura ser mais compacta em relação à da matriz de
tendão de avestruz, o que não permitiu uma deposição maior de fosfato de cálcio. A
figura 24 mostra a relação entre o número de ciclos e a porcentagem de material
inorgânico para cada matriz de tendão bovino.
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Figura 24: Relação entre número de ciclos e a porcentagem de material
inorgânico para as matrizes de tendão bovino.

Os tendões tratados por 96 e 120h apresentam a mesma quantidade de
material inorgânico depositado, pois o número de cargas negativas na matriz não
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sofre grande variação após 96 horas de tratamento alcalino[35], mas o valor de
material inorgânico não diminuiu como para o tendão de avestruz, o que mostra que
a estrutura do tendão bovino não sofreu da mesma desorganização estrutural que o
de avestruz para tempos de hidrólise maiores que 96 horas.

IV.2.2.Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)

As moléculas de colágeno se degeneram facilmente. A análise calorimétrica
por DSC permite a medida da estabilidade das estruturas helicoidais das moléculas
do colágeno, relativas à transição colágeno → gelatina. A quebra da estrutura da
hélice tripla dá lugar a uma estrutura amorfa formada por cadeias polipeptídicas. A
Figura 25 mostra o esquema da desnaturação do colágeno.

Figura 25: Esquema da desnaturação do colágeno.
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Nas curvas DSC essa transição aparece como uma descontinuidade na linha
de base, que é proporcional a diferença na capacidade de calor antes e depois da
desnaturação. O valor da temperatura de desnaturação (Td) foi obtida pelo valor
intermediário nas curvas DSC, como mostrado na Figura 26:
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Figura 26: Curva representativa da determinação de Td por DSC para o
tendão bovino nativo e a matriz TB120C6.

Quanto maior o valor de material inorgânico sobre a matriz, menor é a
transição presente no DSC, devido à menor quantidade proporcional de colágeno, o
que em alguns momentos acarretou na dificuldade em obtenção de alguns valores.
Os valores de Temperatura de desnaturação para os tendões nativos e as
matrizes de tendão bovino e de avestruz, mineralizadas e não mineralizadas estão
mostrados nas tabelas 7 e 8.
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Tabela 7: Temperatura de desnaturação (Td) das matrizes de colágeno
aniônico oriundas de tendão de avestruz.
Matriz

Td (0C)

TANAT

66,71

TA72C0

49,17

TA72C1

66,82

TA72C6

67,75

TA96C0

47,82

TA96C1

58,23

TA96C6

56,75

TA120C0

49,86

TA120C1

59,81

TA120C6

55,03

O colágeno não sofreu desnaturação durante o tratamento alcalino, fato
demonstrado pela presença das transições, e por conseqüência da temperatura de
desnaturação. Para as matrizes não mineralizadas, houve uma diminuição na
temperatura de desnaturação em relação ao tendão nativo (não hidrolisado), como
já observado em outros trabalhos do grupo, com matrizes derivadas de outras fontes
[56]

. Essa diminuição na temperatura de desnaturação pode estar associada ao

rompimento das ligações cruzadas do tecido, ao aumento do número de cargas
negativas na matriz de colágeno e à desorganização da estrutura fibrilar da matriz de
colágeno aniônico[35]. Para as matrizes mineralizadas, houve um aumento no valor
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da temperatura de desnaturação em relação às matrizes não mineralizadas,
indicando que a deposição do fosfato de cálcio aumentou a estabilidade da hélice
tripla do colágeno

[56,64]

. Este comportamento pode ser explicado pela interação dos

íons cálcio com os grupos carboxílicos do colágeno, que dificulta a desestruturação
da hélice tripla

Tabela 8: Temperatura de desnaturação (Td) das matrizes de colágeno
aniônico oriundas de tendão bovino.
Matriz

Td (0C)

TBNAT

63,86

TB72C0

44,11

TB72C1

49,51

TB72C6

44,31

TB96C0

44,10

TB96C1

47,66

TB96C6

46,34

TB120C0

45,86

TB120C1

45,19

TB120C6

45,96

Para as matrizes de tendão bovino, ocorre o mesmo fenômeno quando se
compara as temperaturas de desnaturação do tendão nativo com as matrizes
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hidrolisadas, ocorrendo uma diminuição na Td. Mas para as matrizes de tendão
bovino, a mineralização não causou nenhum efeito sobre a estabilidade da matriz,
resultando em um não aumento nos valores de temperatura de desnaturação em
relação às matrizes não mineralizadas.
IV.2.3.Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Através das fotomicrografias por MEV pôde-se observar as mudanças que
ocorrem após a mineralização. As imagens foram obtidas após um corte transversal,
com o objetivo de se observar tanto o interior quanto a superfície da matriz. As
fotomicrografias para as matrizes não mineralizadas estão mostradas nas figuras 27
e 28.

(a)

(b)

Figura 27: Fotomicrografias das matrizes, TA72C0 (a), TA96C0 (c) e
TA120C0 (d) com um aumento de 2000 vezes.

(c)
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(a)

(b)

(c)

Figura 28: Fotomicrografias das matrizes, TB72C0 (a), TB96C0 (c) e
TB120C0 (d) com um aumento de 2000 vezes.

Nas figuras é possível observar as fibras de colágeno. Para o tendão de
avestruz, há mais espaços entre as fibras que para o tendão bovino, que possui uma
estrutura mais compacta, o que pode explicar a diferença nos valores obtidos pela
termogravimetria.
A Figura 29 mostra a matriz TB96C6 superficial e transversalmente com um
aumento de 100X, onde se observa que a mineralização é preferencialmente
superficial. A maioria do sal foi depositada superficialmente, com apenas uma
pequena quantidade conseguindo ir para o interior da matriz
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Figura 29: Fotomicrografias superficial e de interna da matriz TA96C6 com
um aumento de 100 vezes.

As Figuras 30 a 35 mostram as fotomicrografias das matrizes de tendão
bovino e de avestruz que passaram por diferentes tempos de hidrólise (72, 96 e
120h) e de ciclos (1 a 6).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 30: Fotomicrografias das matrizes, TA72C1 (a), TA72C2 (b), TA72C3
(c), TA72C4 (d), TA72C5 (e) e TA72C6 (f) com um aumento de 2000 vezes.
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Figura 31: Fotomicrografias das matrizes, TA96C1 (a), TA96C2 (b), TA96C3
(c), TA96C4 (d), TA96C5 (e) e TA96C6 (f) com um aumento de 2000 vezes.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Figura 32: Fotomicrografias das matrizes TA120C1(b), TA120C2(c),
TA120C3(d), TA120C4(e), TA120C5 (f) e TA120C6 (g) com um aumento de 2000
vezes.
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Figura 33: Fotomicrografias das matrizes, TB72C1 (a), TB72C2 (b), TB72C3
(c), TB72C4 (d), TB72C5 (e) e TB72C6 (f) com um aumento de 2000 vezes.

65

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 34: Fotomicrografias das matrizes, TB96C1 (a), TB96C2 (b), TB96C3
(c), TB96C4 (d), TB96C5 (e) e TB96C6 (f) com um aumento de 2000 vezes.

66

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 35: Fotomicrografias das matrizes, TB120C1 (a), TB120C2 (b),
TB120C3(c), TB120C4(d), TB120C5 (e) e TB120C6 (f) com um aumento de 2000
vezes.
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As imagens mostram a formação de depósitos cristalinos sobre e entre as
fibras da matriz. Essa deposição não é uniforme, ocorrendo a formação de
aglomerados de cristais de fosfato de cálcio. Para o tendão bovino esses
aglomerados são maiores, tendendo a depositar sobre as folhas, enquanto que para
o tendão de avestruz os cristais são menores e mais espalhados, tendendo a se
depositar sobre as fibras de colágeno. A Figura 36 mostra a forma do cristal.

Figura 36: Fotomicrografia da matriz TB120C6 com um aumento de
10000 vezes.

Os cristais tentem a crescer e formar aglomerados esféricos, com tamanho
variando entre 3 e 6 µm sobre as matrizes, como a Figura 29 mostra. Essa
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morfologia sugere a formação de hidroxiapatita sobre as fibras de colágeno da
matriz, pois a formação de aglomerados semelhantes foi observada em
hidroxiapatita cristalizada sobre superfícies metálicas. [65]

IV.2.4.Espectroscopia de absorção no Infravermelho (FT-IR).

A hidroxiapatita possui bandas bem características no espectro de
infravermelho

[66]

, que são bandas referentes ao íon fosfato em 1031, 605 e 531 cm-

1

. A Figura 37 mostra o espectro da hidroxiapatita sintética, obtido no laboratório, e

que será usada como padrão para comparação com o resíduo obtido através da
termogravimetria.

Figura 37: Espectro FT-IR da hidroxiapatita sintética.
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O espectro de infravermelho foi obtido por empastilhamento com KBr do
resíduo obtido pela termogravimetria. Foram feitos os espectros de absorção no
infravermelho de todas as matrizes submetidas a seis ciclos de mineralização, com o
objetivo de se observar se ao final do processo de mineralização, foi a hidroxiapatita
o mineral depositado sobre a matriz. Os espectros foram obtidos na região de 4000
a 400 cm-1. As bandas de vibração do fosfato para a hidroxiapatita aparecem em
forma de dois dubletos em 1091-1029 cm-1 e 602-563 cm-1. Os espectros obtidos
estão mostrados nas Figuras 38 e 39.
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Figura 38: Espectro FT-IR para os resíduos de TG das matrizes de tendão
de avestruz.
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Figura 39: Espectro FT-IR para os resíduos de TG das matrizes de tendão
bovino.

Ao se comparar os espectros FT-IR dos resíduos de TG com a da
hidroxiapatita, observa-se as bandas características atribuídas ao fosfato. Não houve
deslocamentos significativos das bandas para as matrizes, independentemente do
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tempo de hidrólise alcalina. Pelos espectros pode se dizer que é hidroxiapatita o
mineral que foi depositado sobre as matrizes durante a mineralização.

IV.2.5. Dispersão de Energia por Raios-X (EDX).

A dispersão de energia por raios-X foi utilizada para observar a relação entre
as quantidades de Ca e P na amostra. Antes da análise, as amostras foram
prensadas a fim de obter uma amostra mais lisa. Cada uma das amostras foi
submetida a quatro varreduras em diferentes pontos a fim de se obter uma média
dos valores de relação Cálcio/Fósforo nas amostras. Os valores quantitativos de
cálcio e fósforo presente na amostra foram obtidos diretamente do aparelho. As
Figuras 39 e 40 mostram os gráficos obtidos a partir do EDX. Os gráficos mostram a
presença, na amostra, de Carbono (0.2 keV), Oxigênio (0.5 keV), Cálcio (3.7 e 4.0
keV), e Fósforo (2.0 keV).
Observa-se nas amostras uma quantidade pequena de sódio nas amostras
proveniente dos próprios sais utilizado na calcificação (CaCl2 e Na2HPO4) e,
portanto, pode ser desconsiderado. Os valores médios obtidos para a relação
cálcio/fósforo, bem como o erro e o desvio estão mostrados na Tabela 9.
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Figura 40: Gráficos de EDX para as matrizes TA72C6 (a), TA96C6 (b) e
TA120C6 (c).
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Figura 41: Gráficos de EDX para as matrizes TB72C6 (a), TB96C6 (b) e
TB120C6 (c).
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Tabela 9: Valores médios de relação cálcio/fósforo, erro e desvio padrão.
Matriz

Valor médio da

Erro

Desvio Padrão

relação
cálcio/fósforo.
TA72C6

1,592

±0,035

±0,017

TA96C6

1,621

±0,032

±0,016

TA120C6

1,626

±0,033

±0,016

TB72C6

1,623

±0,030

±0,015

TB96C6

1,593

±0,028

±0,014

TB120C6

1,618

±0,016

±0,008

Estes valores mostram que o valor médio da relação cálcio/fósforo nas
matrizes analisadas está em torno de 1,6. Para a hidroxiapatita, forma na qual o
cálcio e o fósforo estão presentes no osso, a relação cálcio/fósforo é de 1,67, isso
mostra que o sal depositado sobre a matriz de colágeno provavelmente seja uma
hidroxiapatita não estequiométrica, o que causa essa diminuição no valor de relação
cálcio/fósforo.
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V. CONCLUSÕES
O estudo mostrou que foi possível realizar uma mineralização in vitro de
matrizes de colágeno aniônico derivados de tendão bovino e de avestruz, dentro das
condições determinadas para este experimento.
A extensão da calcificação foi proporcional ao número de ciclos de
mineralização. Quanto maior o número de ciclos, maior a extensão da calcificação.
A hidrólise não causou desnaturação da estrutura do colágeno, como
mostrado pelo DSC. O tendão bovino sofreu um maior dessaranjo na estrutura do
colágeno que o tendão de avestruz. Para as matrizes de tendão de avestruz,
mineralização aumentou a estabilidade das matrizes, aumentando a tempertatura de
desnaturação.
A mineralização é preferencialmente superficial, sendo não uniforme sobre as
fibras de colágeno.
Acredita-se que o produto resultante da calcificação é uma hidroxiapatita não
estequiométrica, o que explicaria a diferença nos valores na relação cálcio/fósforo.
A matriz que obteve os melhores resultados foi a matriz de tendão de
avestruz submetida a 96 horas de tratamento alcalino, pois foi a que conseguiu
ancorar a maior quantidade de fosfato de cálcio na sua estrutura, tornando ela
proporcionalmente parecida com a estrutura do osso (70% hidroxiapatita e 30% de
água e componentes orgânicos).
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