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4.4.5 Grupo 5 (G5-C24/25)
Ficou evidenciada ponte óssea unindo as bordas da lesão, sendo mais espessa
na superfície e delgada no centro. Notou-se predominância de tecido ósseo
neoformado de aspecto maduro, com presença da membrana dispersa entremeada no
novo tecido ósseo. Visualizou-se resquícios da membrana entremeado no tecido ósseo
neoformado. A neoformação óssea apresentou-se com birrefrigência das fibras
colágenas em tons avermelhados e alaranjados, na região central da falha,
predominantemente. Notou-se a presença de dispersos focos em tom verde na região
superficial. (Figuras 17 e 18).
Observa-se menor osteogênese na nos últimos dias de pós-operatório (do 24º
ao 36º dia), predominando o marcador inicial, alizarina. A mineralização ocorreu tanto
na região periférica quanto central, observando ainda pequena parte da membrana não
absorvida.
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Figura 27: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G5-C24/25) – Tricrômio de Masson

Fotomicrografias do grupo G5, corado com Tricrômio de Masson, aumentos 40, 100, 200 e
400X. (O) indica as margens da área receptora; (Seta) indica a presença de osteócitos alojados
em lacunas; (MC) indica a presença da membrana de colágeno 24h/25°C.
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Figura 28: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G5-C24/25) - Picrosirius Red

Fotomicrografias do grupo G5, aumentos de 40 e 100X. À esquerda sem luz polarizada e à
direita, com luz polarizada. (Seta branca) indicam a presença de fibras colágenas
desorganizadas na cor avermelhada; (Seta amarela) indica a presença de fibras colágenas
densas e paralelas em fase organização tecidual nas cores que vão do amarelo ao
esverdeado; (MC) indica a presença da membrana de colágeno 24h/25°C.
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Figura 29: Fotomicroscopias em fluorescência óssea (G5-C24/25)

Fotomicrografias do grupo G5 em aumentos de 25X. (A) Neoformação óssea corada por
Alizarina evidenciada pela tonalidade vermelha. (B) Neoformação óssea corada por Calceína.
(C) Sobreposição de imagens demonstrando a neoformação óssea do 1º ao 36º dia de póscirúrgico. Osso neoformado esteve em contato com osso original (O) e sem orientação
aparente.
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Figura 30: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G5-C24/25) pelo método Von Kossa

Fotomicroscopia do grupo G5-C24/25 corados com Von Kossa. A capacidade osteocondutiva
foi confirmada com a aplicabilidade do biomateriail de colágeno, que apresentou neoformação
óssea mineralizada (setas) ao longo de todo o enxerto e também, em contato com o osso
original (O). Aumentos 40 e 100 vezes.
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4.4.6 Grupo 6 (G6-C24/25+HA)
Foi observada a formação de ponte óssea entre as bordas da lesão com a
predominância de tecido ósseo neoformado de aspecto maduro e imaturo. No interior
do osso neoformado, notou-se espaço devido a presença dos grânulos de
hidroxiapatita circundados e em contato direto com o osso formado. A membrana
também se encontra englobada na ponte óssea formada. O osso neoformado
apresentou-se com birrefrigência intensa de suas fibras colágenas em tons
avermelhados e alaranjados, na maior região da neoformação óssea. Notou-se
presença de pequenos e dispersos focos em tom verde na região central. (Figuras 19
e 20)
Observou-se intensa osteogênese durante todas as semanas, caracterizado
por intensa marcação tanto da alizarina quanto calceina. A mineralização da lesão
predominou na região endosteal, caracterizada pela intensa marcação de uma ponte
óssea entre as bordas do osso receptor.
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Figura 31: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G6-C24/25+HA) - Tricrômio de Masson

Fotomicrografias do grupo G6, aumentos 40, 100, 200 e 400X. (O) indica as margens da área
receptora; (Seta preta) indica a presença de osteócitos alojados em lacunas; (Seta amarela)
indica a presença de grânulos de hidroxiapatita; (MC) indica a presença da membrana de
colágeno 24h/37°C.
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Figura 32: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G6-C24/25+HA) - Picrosirius Red

Fotomicrografias do grupo G6, aumentos de 40 e 100X. À esquerda sem luz polarizada e à
direita, com luz polarizada. (Setas branca) indicam a presença de fibras colágenas
desorganizadas na cor avermelhada. (Setas amarelas) indicam a presença de fibras colágenas
densas e paralelas em fase organização tecidual nas cores que vão do amarelo ao
esverdeado. (MC) indica a presença da membrana de colágeno 24h/37°C.
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Figura 33: Fotomicroscopias em fluorescência óssea (G6-C24/25+HA)

Fotomicrografias do Grupo G6 em aumentos de 25X. (A) Neoformação óssea corada por
Alizarina evidenciada pela tonalidade vermelha. (B) Neoformação óssea corada por Calceína.
(C) Sobreposição de imagens demonstrando a neoformação óssea do 1º ao 36º dia de póscirúrgico.
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Figura 34: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G6-C24/25+HA) pelo método Von
Kossa.

Fotomicroscopias de G6-C24/25+HA. A presença da hidroxiapatita estimulou intensa atividade
osteogênica na região inferior dos enxertos, caracterizado por uma “ponte óssea” mineralizada
(setas) que partiu do osso original (O) e migrou ao longo de toda a falha experimental. Também
foi possível observar invaginações em direção ao canal medular. Evidencia-se o osso
neoformado pelo aspecto denso e a presença de lacunas alojando osteócitos. Aumentos 40 e
100 vezes.
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4.4.7. Grupo 7 (G7-C24/25+BMP)
Neste grupo houve predominância de tecido ósseo neoformado de aspecto
misto (maduro/maturo) nas bordas da ponte óssea. Na parte central do canal medular,
houve presença de trabéculas ósseas maduras. Nota-se a absorção do material
implantado em concomitância com a osteogênese do tecido formado. O osso
neoformado apresentou-se com birrefringência de suas fibras colágenas em tons
avermelhados e alaranjados, na região superficial da falha predominantemente. Notouse a rara presença de pequenos e dispersos focos em tom verde na região central.
(Figuras 21 e 22),
A neoformação óssea ocorreu através de todo o período (1º ao 36º dia de póscirúrgico),

caracterizado

pelo

equilíbrio

dos

marcadores

apresentados

na

fluorescência. Observou-se a absorção da membrana, com mineralização total de
lesão, com uma ponte óssea densa entre as bordas do osso receptor.
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Figura 35: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G7-C24/25+BMP) - Tricrômio de
Masson

Fotomicrografias do grupo G7 com aumentos 40, 100, 200 e 400X. (O) indica a margem da
área receptora; (Setas) indicam a presença de osteócitos alojados em lacunas; (ME) Indica a
presença da membrana de colágeno 24h/37°C.
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Figura 36: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G7-C24/25+BMP) - Picrosirius Red

Fotomicrografias do grupo G7 com aumentos de 40 e 100X. À esquerda sem luz polarizada e
à direita, com luz polarizada. (Setas brancas) indicam a presença de fibras colágenas
desorganizadas na cor avermelhada. (Setas amarelas) indicam a presença de fibras colágenas
densas e paralelas em fase organização tecidual nas cores que vão do amarelo ao
esverdeado. (MC) indica a presença da membrana de colágeno 24h/37°C.

88

89

Figura 37: Fotomicroscopias em fluorescência óssea (G7-C24/25+BMP)

Fotomicrografias do Grupo G2 em aumentos de 25X. (A) Neoformação óssea corada por
Alizarina evidenciada pela tonalidade vermelha. (B) Neoformação óssea corada por Calceína.
(C) Sobreposição de imagens demonstrando a neoformação óssea do 1º ao 36º dia de póscirúrgico. A osteogênese foi iniciada nas bordas da lesão óssea (O) e migrou ao longo do
periósteo e endóstio durante todo o período pós-operatório. Verifica-se menor osteogênese no
interior do biomaterial.

89

90

Figura 38: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G7-C24/25+BMP) pelo método Von
Kossa

Fotomicroscopias de G7-C24/25+BMP. Nota-se o potencial osteogênico das matrizes
acrescidas de BMP, devido a recuperação da lesão com a formação de osso novo mineralizado
(setas) em quantidade suficiente para unir as duas extremidades periféricas da lesão (O).
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4.5. Resultados Morfométricos
As médias e desvios-padrão do volume percentual relativo de osso neoformado
no defeito ósseo criado experimentalmente no fêmur direito de ratos e, sacrificados
com 6 (seis) semanas de pós-operatório (G1 a G7), foram respectivamente:
32.2212±2.8090;

33.4422±5.7435;

38.3285±2.8454;

54.8594±3.7233;

59.0148±5.0328; 65.7265±5.1978; 47.9111±4.5072, conforme Figura 38:
Figura 39: Gráfico da análise morfométrica dos grupos G1 a G7.

Demonstração do percentual de osso neoformado na área cirúrgica.
4.6. Resultados Estatísticos
Houve diferença significativa com índice de significância p<0.01 para os grupos
G1, G2 e G3, em relação aos grupos G4, G5, G6 e G7. Foi identificada diferença
estatisticamente maior (p<0.05) entre os grupos G3 e G7.
Apesar dos grupos experimentais G2 e G3, apresentarem maior percentual de
neoformação óssea em relação ao grupo controle G1, a análise estatística não
identificou diferença significativa (ns), (Figura 39):
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Figura 40: Gráfico da análise estatística dos grupos G1 a G7.

Demonstração as diferenças estatísticas (p<0.01).
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5. DISCUSSÃO
Defeitos ósseos críticos são graves complicações, mais comumente causados
por traumas de alta energia, tumores, infecções ou doenças congênitas do tecido
musculoesquelético. Devido à pequena quantidade de osso autólogo disponível em
cada doador e a dificuldade de acesso a banco de ossos, biomateriais se fazem
essenciais para o preenchimento deste espaço, atuando como um suporte para o
processo biologico da regeneração óssea.
O biomaterial ideal deve não só manter, induzir e restaurar as funções
biológicas da área afetada, mas também ter as propriedades certas em relação a
degradação, interação celular, imunogenicidade, força mecânica e resistência
(BILLSTROM et al., 2013). Os principais aspectos técnicos que devem ser
encontrados em um scaffold, indicados por Hollister et al. (2011), são: forma, função,
fixação e formação. Forma refere-se ao preenchimento completo da cavidade no
defeito ósseo. Função é a propriedade de suporte de carga pelo biomaterial. Fixação
é o requisito em que os biomateriais devem promover uma adequada interface e
interconexão ao redor do osso, prevenindo movimentação que possa promover
fibrose local. Formação significa que os biomateriais devem promover formação
óssea. Entretanto, o que se nota na vasta literatura envolvendo a engenharia tecidual,
são muitas divergências quanto ao melhor biomaterial a ser indicado para o reparo
ósseo, considerando vários fatores, indo desde a porosidade sempre em debate, até
a natureza do osso jovem formado, que não apresenta a capacidade de suportar
cargas de estresse mecânico. Adiciona-se a isso, as dificuldades do uso na prática
clínica dos biomateriais, pode deixar o cirurgião em dúvidas sobre qual material a ser
usado em determinados traumas esqueléticos, objetivando uma reconstrução óssea
rápida e de qualidade. Desta maneira, ainda continua a busca do melhor enxerto
ósseo sintético ou natural, que não o autólogo, nas terapias ortopédicas e
odontológicas para o reparo ósseo.
Com o exposto acima, esta pesquisa pode ser considerada como uma das
pioneiras no estudo de um biomaterial polimérico de colágeno e elastina,
considerando sua fabricação à partir de um tratamento físico-químico diferenciado,
bem como pela utilização do colágeno derivado da camada serosa do intestino
delgado bovino. Em adição, a elastina utilizada foi fabricada à partir da cartilagem
auricular bovina, o que não é comum na literatura encontrar semelhante metodologia.
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Tudo isto, torna esta pesquisa inovadora na área da engenharia tecidual. Para a sua
avaliação quanto a capacidade de estimulo osteogênicos, buscou-se avaliar as
principais necessidades de um biomaterial como suporte que são: biocompatibilidade,
osteocondutividade, bioatividade, osteoindução (WAGONER-JOHNSON, 2011).
5.1. Biocompatibilidade
Shue, Yufeng e Mony (2012) definem biocompatibilidade como a capacidade
de um material desempenhar uma resposta apropriada a uma função específica, com
o mínimo de reações alérgicas, inflamatórias ou tóxicas, quando em contato com os
tecidos vivos ou fluidos orgânicos. Por isso, os biomateriais que mimetizam a matriz
extracelular são estudados intensamente, como compostos por colágeno, uma das
proteínas mais abundantes no tecido conectivo. Sua conformação molecular faz com
que o colágeno tenha baixa imunogenicidade e antigenicidade, tendo função de
proporcionar resistência tênsil e manter a integridade estrutural de diversos tecidos e
órgãos (ALBERTS, 2002).
A membrana de colágeno nesse estudo foi derivada de serosa de intestino
porcino, onde predomina colágeno tipo I, com uma organização supramolecular em
rede, o que teoricamente auxilia na adesão celular em sua superfície (ROCHA;
GOISSIS; ROSSI, 2002; BRODSKY; PERSIKOV, 2005). O colágeno tipo I também é
um adequado material para implantação já que apenas uma pequena parte da
população possui imunidade humoral contra ele (EAGLSTEIN et al., 1999).
A facilidade na modificação química da molécula de colágeno, sem perder sua
propriedade estrutural, permite a confecção de uma matriz carregada positiva ou
negativamente, conforme a necessidade, refletindo diretamente nas propriedades
cicatrizantes do colágeno. O tratamento alcalino, que causa hidrólise seletiva nas
cadeias carboxiamidas de aspargina e glutamina, aumenta o número de cargas
negativas da membrana do colágeno, elevando as propriedades piezoelétricas do
colágeno. Além disso, esse tratamento transforma a matriz de colágeno em uma
estrutura porosa e ainda promove a remoção das células que poderiam provocar
rejeição imunológica (ROCHA; GOISSIS; ROSSI, 2002). Estas modificações não
promovem alterações na estrutura da hélice tripla na molécula do colágeno, porém
alteram o padrão de auto agregação de suas microfibrilas e as propriedades
dielétricas. Além disso, faz com que o ponto isoelétrico do colágeno seja entre 4,6 e
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5,0, inferior ao colágeno nativo que é ao redor de 6,7 e 7,1, menor que o pH fisiológico.
(PLEPIS; GOISSIS; DAS-GUPTA D, 1996; GOISSIS et al., 1999; BET; GOISSIS;
LACERDA, 2001). Visto esta necessidade de mudança físico-quimica, os tecidos que
originaram a membrana de colágeno utilizada nesta pesquisa sofreram hidrólise
alcalina por 24 h à temperatura 25ºC e, a membrana de elastina, por um período de
24 h à 37o C, com o objetivo de melhorar suas propriedades pieizoelétricas,
influenciando na sua capacidade como scaffold.
Estudos utilizando matrizes de colágeno aniônico em defeitos ósseos,
provocados

em

animais,

observaram

ausência

de

resposta

inflamatória,

caracterizando assim a sua biocompatibilidade e indicação viável como substrato
alternativo para a regeneração óssea (ROCHA; GOISSIS; ROSSI, 2002; ROSA et al.,
2003, MIGUEL et al., 2013). No estudo atual, em que se utilizou membranas de
colágeno com tratamento por hidrólise, as análises macroscópicas das áreas
cirúrgicas dos grupos onde se utilizou colágeno (G5, G6, G7), não apresentaram
sinais inflamatórios ou infecciosos como hiperemia, calor, edema ou saída de
secreção, enquanto que nas análises histológicas não se observaram a presença de
células gigantes multinucleadas, macrófagos, linfócitos, leucócitos, encapsulamento
fibrótico e outros infiltrados inflamatórios, demostrando assim a compatibilidade
destes materiais com o tecido ósseo receptor do rato.

Outros

trabalhos

também comprovaram a biocompatibilidade de membranas de colágeno com
tratamento semelhante, por hidrólise, como o de Cunha et al. (2008), que relataram
ausência macroscópica de reações infecciosas e de rarefação óssea, típica de
absorção óssea em análises radiográficas, além de resultados histológicos que
apresentavam ausência de características inflamatórias. Hirata et al. (2015) também
não observaram sinais de rejeição imunológica da matriz de colágeno, demonstrado
pela fácil visualização das membranas na calvária de ratos operados e áreas
adjacentes, sem foco inflamatório.
Com estas vantagens acima mencionada de biocompatibilidade, o colágeno é
indicado ao “top ranking” dos polímeros mais usados em pesquisas in vivo, porém
sempre há preocupações e neste caso, atenta-se para o fato do colágeno muitas
vezes sofrer degradação hidrolítica e enzimática rápida, dificultando a adesão e
proliferação celular ao colágeno. Na tentativa de sanar este problema, a associação
do colágeno com outros polímeros, tornando o material em blenda ou compósito, tem
demonstrado uma capacidade de modular às respostas celulares específicas, além
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de aumentar as propriedades mecânicas. Essas desvantagens de materiais
reabsorvíveis deixam claro que um material ideal não foi encontrado e levou a
abordagens que utilizam outros materiais (PARENTEAU-BAREIL; GAUVIN;
BERTHOLD, 2010). Desta maneira, pesquisamos se a associação do colágeno com
BMP e HA, o mesmo feito com o material a base de elastina que segundo Hara (2017),
tem o potencial de estimular a função de BMPs ou também pode mimetizar a estrutura
óssea quando associado a HA (MCCARTHY; YUAN; KORIA, 2017).
Em pesquisas recentes de compostos regenerativos ósseos, polipeptídeos
semelhantes a elastina (elastin-like polypeptides - ELP) estão sob investigação. O
ELP, uma forma solúvel e recombinante da elastina, oferece uma solução atrativa
para os problemas enfrentados por materiais sintéticos, não reabsorvíveis e
reabsorvíveis, usados anteriormente para preparar compósitos à base de colágeno.
Os ELPs exibem um comportamento de transição de fase inversa que permite uma
fácil manipulação, purificação e confecção como membrana. (GURUMURTHY;
BIERDEMAN; JANORKAR, 2016).
A fonte de elastina utilizada em nosso projeto foi obtida através da cartilagem
auricular bovina e submetida a hidrólise alcalina por 24 h a 37 0 C. Em cartilagens, as
fibras de elastina estão configuradas como um grande tridimensional favo de mel,
apresentando-se então como um promissor suporte para aderência celular.
Membranas de elastinas apresentam várias propriedades diferentes, que podem ser
úteis como scaffolds: viscoelasticidade, comportamento inteligente (sensitividade a
certos estímulos), biocompatibilidade, não-imunogenicidade, automontagem (DIETZ;
RAMIREZ; SAKAI,1994).
Algumas dessas vantagens do uso de elastina acima mencionados, foram
notadas nos grupos G2, G3 e G4, que também apresentaram os mesmos padrões de
biocompatibilidade já descrita nos grupos de colágeno. Amruthwar, Puckett e Janorkar
(2013) também demonstraram que a matriz de elastina apresenta biocompatibilidade
equivalente em comparação com hidrogéis de colágeno puro, além de ajudar na
adesão, proliferação e subsequente diferenciação de células pré-osteoblásticas de
rato. Rnjak-Kovacina et al. (2012) estudaram propriedades biológicas da membrana
de elastina in vitro e observaram a presença de aderência, dispersão, com rápida
proliferação celular e maior contagem de células, além de melhor migração celular
sobre o biomaterial de elastina.
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Na análise in vivo desta pesquisa, as membranas demostraram sua
persistência após 6 semanas, estando de acordo com os dados relatados por
Galdeano et al. (2014) nos quais confirmaram através de análises macro e
microscópicas, a biocompatibilidade das membranas de elastina implantadas in vivo.
A biocompatibilidade, já esperada, dos materiais pesquisados nesse ensaio,
está diretamente relacionada ao fato da hidrólise alcalina tornar as matrizes nativas
em estruturas rugosas e imunológicamente compatíveis, devido à completa remoção
de células heterólogas, impurezas e resíduos a partir do tecido bovino, que podem
causar efeitos deletérios ao processo de enxertia. Recentes estudos também
demonstraram a biocompatibilidade de membranas poliméricas naturais utilizando
métodos físico-químicos semelhantes (CUNHA et al., 2017; MACHADO et al., 2015;
MUNHOZ et al., 2013; HIRATA et al., 2015; de MORAES, 2017).
Esses resultados apresentados da biocompatibilidade tanto da membrana de
colágeno, como de elastina, dão respaldo `a utilização desses materiais para
preenchimento de defeitos ósseos onde apenas o enxerto autólogo não seja
suficiente. Porém, para a certeza do sucesso em todas as etapas da regeneração
óssea até a remodelação final, a avaliação da reabsorção e capacidade osteogênica
de tais membranas também se faz necessária.
5.2. Reabsorção das matrizes poliméricas (colágeno e elastina)
Konig Jr (2010) salienta que o processo de reabsorção do biomaterial não deve
ocorrer rapidamente, permitindo assim que o material exerça sua função de suporte
enquanto ocorre a migração celular e consequentemente formação de novo tecido
ósseo. O equilíbrio entre degradação e neoformação óssea é muito delicado e
reações químicas e celulares durante a degradação podem agir como antagonista à
formação óssea. Além disso, durante a reabsorção das proteínas, produtos de sua
degradação são liberados e estes, devem ser metabolizados e eliminados sem causar
toxicidade local ou sistêmica (PRAKASAM et al., 2017).
No caso do colágeno, seu produto de degradação pelas colagenases
mostraram induzir atração quimiotáxica por fibroblastos humanos, um dos motivos do
colágeno ser tão utilizado em aplicações como biomaterial (PARENTEAU-BAREIL;
GAUVIN; BERTHOD, 2010). Porém, a biodegradação e bioabsorção do colágeno, em
sua forma pura, durante sua implantação in vivo, ocorre antes que o biomaterial
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complete sua função (SRIPRIYA et al., 2011). Modificações da forma pura do
colágeno são necessárias para melhora desses efeitos indesejáveis, e ao mesmo
tempo aumentar a estabilidade mecânica local. Adicionalmente, essas alterações
podem aumentar sua carga negativa, melhorando as propriedades piezoelétricas do
colágeno, o que promove osteogênese. Moreira et at. (2013) demostraram in vitro,
que matrizes aniônicas são capazes de permitir a diferenciação osteoblástica, através
de estudo onde se visualizou osteocalcina captadas em suas matrizes aniônicas.
A reabsorção da membrana de colágeno deste trabalho (G5, G6 e G7),
apresentou resultados semelhantes a literatura (MIGUEL et al, 2013; CUNHA et al.,
2008). Em todos esses grupos observamos a reabsorção do material, concomitante à
presença de osso neoformado entremeado com à membrana, mostrando que o
processo de confecção da membrana através da hidrólise de 24h a 250C se mostrou
eficaz, inibindo reações inflamatórias, permitindo a degradação do biomaterial sem
produtos lesivos ao local.
Já nos grupos onde utilizamos membrana de elastina, obtivemos um padrão
heterogênico. No G4(E24/37+BMP), resultados similares ao dos grupos com
membrana de colágeno foram encontrados, com a absorção da membrana e
formação de osso novo entremeada a esta. Um dos fatores que explicaria esse
resultado, seriam as características da superfície da membrana de elastina após a
hidrólise, apresentando um padrão rugoso com presença de fibras, que mesmo não
formando poros, manteve as propriedades da BMP de ativação de vias de sinalização
e sua capacidade de diferenciação de células precursoras da osteogénese
(SOLOFOMALALA, 2007).
Em compensação, não obtivemos, o mesmo resultado satisfatório com a
membra de elastina nos grupos G2(E24/37) e G3(E24/37+HA), sendo apenas
parcialmente reabsorvida. Neste caso, a velocidade da degradação, pode ter sido
influenciada por alguns fatores como arranjo das fibras na superfície da membrana,
estrutura molecular ou pelo processo de hidrólise. Em recente pesquisa, Moraes
(2017) obteve semelhantes resultados com utilização de membranas de elastina
isoladas ou associadas a hidroxiapatita, no reparo de lesões ósseas, mesmo que sua
membrana de elastina, após hidrólise, tivesse formado poros, ao contrário desta
pesquisa. Outro fator a se discutir é a propriedade hidrofílica/hidrofóbica da elastina.
Cardoso et al. (2016) mostrou que a melhora da propriedade hidrofílica de um
polímero, resulta na melhor reação do material com o tecido circunjacente na área
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implantada, sendo que a hidrofobia de um material pode alterar a adesão e a resposta
celular. Pesquisas observaram que células aderem melhor em superfícies
moderadamente hidrofílicas, enquanto que materiais hidrofóbicos apresentam maior
tempo de duração in vivo (Streubel et al., 2000; Mouriño; Boccaccini, 2010).
5.3 Capacidade osteorregenerativa da elastina
González et al. (2013) demostraram in vitro, o potencial de componentes com
superfícies cobertas com ELP exibirem propriedades mecânicas similares ao osso
humano cortical e simultaneamente obter boa resposta celular osteoblástica.
Resultado esse, que corrobora com a análise da capacidade osteogênica da
membrana de elastina visto in vivo no estudo de Raphel et al. (2016), onde o
revestimento de ELP foi capaz de aumentar a força na interface osso – implante, o
que possibilitou a osteointegração nos primeiros dias pós-operatório, demostrando ser
uma promissora interface bioativa.
Baseado nesses resultados através da ELP e considerando suas diferenças
em relação a matriz usada nesta pesquisa, também observamos um estímulo
osteogênico conforme os resultados histológicos de G2, G3 e G4, através da formação
de osso novo marcado pela técnica histológica de coloração em Tricrômio de Masson.
A remodelação e continuidade do processo de osteogênese foi confirmado pelos
diferentes marcadores fluorocromáticos aplicados nos ratos em períodos diferentes
no pós-operatório (KONIG JR, 2010). Estudos recentes demostraram que materiais
revestidos com ELP influenciaram a adesão e difusão celular, arranjo das fibras de
actina, organização celular em grupamento, e eventualmente diferenciação de células
tronco humanas (SALVAGNI et al. 2014).
Porém, com certa surpresa, notou-se pela histomorfometria, que o
volume ósseo de G2(E24/37) e G3(E24/37+HA) foram semelhantes ao grupo controle
(sem enxerto), havendo significância apenas para o valor de G4(E24/37+BMP).
Quando analisamos estudos pregressos com utilização de membrana de elastina
submetidas a hidrólise alcalina, observamos resultados distintos. Galdeano (2017)
utilizou membranas de elastina mineralizadas ou não, associada a nanotubos de
carbono, com hidrólise por 24h à 50oC. Seu grupo de elastina sem mineralização
apresentou significativa osteoneogenese em relação aos demais. De Moraes (2017)
utilizou membranas de elastina com hidrolise por 24h à 50oC e, por 96h à 37oC, isolada
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e associada a BMP ou HA. Seus melhores resultados, com membrana isolada, foram
com hidrólise por 24h à 50oC, enquanto que, associada a BMP, o melhor resultado foi
com hidrólise por 96h à 37oC. Se analisarmos em conjunto essas pesquisas, apesar
de metodologicamente questionável, podemos levantar a hipótese que o tempo de
hidrólise foi determinante no resultado da membrana de elastina, quando utilizada
isoladamente. Ao passo que, quando utilizada a membrana com BMP, nem o tempo
quanto a temperatura, no processo de hidrólise pareceu serem fatores determinantes
para a capacidade de osteogênese do compósito.
Outro fator a se questionar nessas três pesquisas quando comparadas, é que
apenas nesta pesquisa, não houve a formação de poros na superfície da membrana.
Fator que pode ter sido, também, determinante para o baixo resultado do G2(E24/37),
já que mesmo com poros, quando a membrana foi associada a HA, o estudo de De
Moraes (2017) também apresentou baixa capacidade osteogênica.
5.4. Capacidade osteorregnerativa do colágeno (G5, G6 e G7)
O colágeno tem sido usado em engenharia de tecidos e na medicina
regenerativa devido pela capacidade de controlar a micro e macroestrutura de
scaffolds por diferentes métodos de fabricação, pela presença natural de ligantes para
a fixação celular, pela capacidade de realizar várias reações de reticulação que
aprimoram as propriedades mecânicas e de degradação, e pela facilidade de
utilização com outros compósitos (CHOLAS et al., 2016). Saska et al. (2018)
analisaram a osteoindução e osteogênese em membranas de colágeno e mostraram
um potencial na utilização dessa proteína como scaffold, através da proliferação
celular e atividade da fosfatase alcalina em cultura de células osteoblásticas presente
em sua membrana.
Analisando os resultados dos grupos com membrana de colágeno (G5, G6,
G7), nas quais se realizou esse processo de alteração química, através da hidrólise,
em relação ao grupo controle, houve diferença estatística no volume de osso formado
(p<0.01). Além disso, notou-se nesta pesquisa que, nos três grupos ocorreu maior
formação óssea, caracterizada pela formação de ponte óssea entre as bordas da
lesão. Na comparação entre os grupos com matriz de colágeno, apenas o
G7(C24/25+BMP) teve crescimento ósseo estatisticamente menor que os demais
(p<0.01). Os grupos G5(C24/25) e G6(C24/25+HA) mostraram maior crescimento
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entre todos os grupos comparados (apenas sem significância estatística se
compararmos o G5 com o G4(E24/37+BMP).
No entanto, o colágeno por si só, não é naturalmente osteoindutivo e tem baixa
resistência à compressão. Assim, a hidroxiapatita complementa o colágeno para
aplicações em regeneração óssea, proporcionando efeitos osteoindutivos e
osteocondutivos. Além disso, scaffolds biomiméticos para uso como implantes ósseos
devem ser projetados com uma composição estrutural e química semelhante ao tecido
ósseo nativo, como é o caso da associação colágeno + hidroxiapatita. Sob esta
perspectiva, estes compósitos associados oferecem melhor propriedade mecânica e
atividade biológica em comparação ao colágeno isolado, o que é suportado por
resultados pregressos. (CHOLAS et al., 2016).
5.5.

Comparação da osteorregeneração entre colágeno x elastina

isoladas (G2 e G5)
Como já explanado, muito já se tem demonstrado sobre a membrana de
colágeno isolada ou como parte de um compósito para scaffold em lesões ósseas
críticas. Nesta pesquisa, a membrana de colágeno foi obtida após um processo de
hidrólise por um período de 24h à temperatura de 250 C. Este procedimento causa
uma descelularização, produzindo uma membrana de colágeno aniônico. As
modificações químicas da membrana de colágeno desta pesquisa, promovendo
hidrólise seletiva das cadeias carboxiamidas da aspargina e glutamina, aumenta o
número de cargas negativas superficiais na molécula, elevando as propriedades
piezoelétricas e dielétricas do material. Essas propriedades de corrente elétrica,
conforme Plepis, Goissis e Das-Gupta (1996), está envolvida na remodelação óssea.
Além disso, esse tratamento transforma a matriz nativa do material em uma estrutura
mais porosa, propiciando a adesão celular e proliferação angioblástica, permitindo ao
material melhores condições de neoformação óssea (ROCHA et al., 2004). No
resultado deste trabalho, no grupo G5(C24/35), a absorção da membrana de colágeno
concomitante à neoformação de uma ponte óssea estável entre as bordas da lesão,
confirmou positivamente, tanto as propriedades inerentes ao colágeno quanto ao
tratamento químico a ela impostam.
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5.6. Hidroxiapatita (G3 e G6)
O composto hidroxiapatita, por apresentar composição mineral próxima a fase
mineral do osso, apresenta excelente biocompatibilidade com o tecido ósseo. Essa
característica é parte dos pré-requisitos desejáveis para sua utilização no reparo
ósseo. Outra característica reconhecida para o sucesso de um biomaterial no
preenchimento de defeito ósseo, é a lenta, localizada e contínua liberação de
estímulos locais, através, por exemplo, da terapia de transferência genética, na qual
as matrizes bioativas com hidroxiapatitas se apresentam como interessante opção
(KOMLEV et al., 2003).
Sibilla et al. (2006) apresentou estudos inéditos de expressão genética da
hidroxiapatita

sintética,

demostrando

que

HA

aumenta

a

expressão

condro/osteogênica, além de aumentar a atividade da fosfatase alcalina, um marcador
precoce na diferenciação osteoblástica. Em outro estudo, Tenkumo et al. 2016,
analizaram se um scaffold de hidroxiapatita+colágeno seria um agente transferidor de
genes eficaz. Os resultados in vitro mostraram que a terapia de transferência genética
com essa membrana promoveu produção de volume suficiente de fatores de
crescimento local, além de viabilidade celular como um passo inicial para facilitar a
regeneração.
Portanto,

podemos

justificar

a

maior

osteoneogenese

do

grupo

G6(C24/37+HA) em comparação ao grupo G3(E24/25+HA) pela a hipótese de que a
HA tem maior afinidade ao colágeno do que a elastina, considerando que o colágeno
é o principal composto orgânico e a apatita o inorgânico do tecido ósseo.
5.7. Proteina Morfogenética Óssea 2 (BMP-2) (G4 e G7)
Vários estudos com BMP têm mostrado seu enorme potencial para reparo
ósseo e cartilaginoso. Mais especificamente, a BMP-2, utilizada neste estudo, tem o
poder de regeneração óssea por recrutar células osteoprogenitoras e induzir
diferenciação osteogênica. O bom resultado da BMP-2 depende principalmente de
seu scaffold. A membrana de colágeno como suporte já possui estudos clínicos com
aprovação do Food and Drug Administration (FDA) para aplicação em seres humanos
(GAUTSCHI; FREY; ZELLWEGER, 2007). A associação membrana de colágeno +
BMP apresenta resultados expressivos, inclusive superiores quando comparados com
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padrão ouro (enxerto autólogo de crista ilíaca) (YAN L et al., 2014). Tais resultados
são compartilhados por este estudo, onde se observou o potencial de osteogênese
da BMP-2, tanto no grupo com a membrana de colágeno G7(C24/37+BMP), como no
grupo com elastina G4(E24/25+BMP).
Esta última, a membrana de elastina, apenas nos últimos anos foi iniciado sua
pesquisa como scaffold para BMP. McCarthy, Yain e Koria (2016), mostraram que
essa combinação, preservou a propriedade de fase de transição inversa da elastina
onde, ao contrário das demais proteínas, a elastina se mantém insolúvel em meios
solúveis, acima de sua temperatura de transição e, se torna solúvel em meio solúvel
abaixo da temperatura de transição (URRY, 1997). Além disso, também manteve os
efeitos osteogênicos da BMP-2. Como estes promissores resultados in vitro, nossa
pesquisa, precursora no estudo in vivo, corroborou com a hipótese que membrana de
elastina associada a BMP possui capacidade osteogênica no reparo de lesões
ósseas.
Bessa et al. (2010) estudaram a associação in vitro da elastina com BMP,
mostrando eficiência no encapsulamento da proteína pela membrana, indução da
atividade da fosfatase alcalina e mineralização osteogênica celular. Esse autor ainda
relata que esse resultado positivo com o perfil de liberação da BMP pela membrana
de elastina em duas fases. Uma, na fase de edema inicial, a droga seria rapidamente
liberada pela partícula. E na segunda fase, mais tardia, a presença da membrana e
do BMP não totalmente reabsorvida precocemente, ocorre porque, na temperatura
corporal, a elastina ainda manteria sua característica hidrofóbica, pois a histerese,
mudança para um estagio hidrofílico, só ocorre a uma temperatura em torno dos 300C.
Outro fator importante descrito, são os receptores em tecidos com elastina para
proteínas envolvidas na osteogênese. A degradação da elastina é observada em
calcificações vasculares, sendo comumente associada a atividade da matriz
metaloproteinase, a qual leva a fragmentação da elastina e liberação de peptídeos
solúveis deste material (SINHA; VYAVAHARE, 2013). Esses peptídeos da elastina
exibem uma gama de atividades biológicas, incluindo quimiotaxia, proliferação e
liberação de protease. Associado a isso, Simionescu, Philips e Vyavahare (2005) e
Simionescu, Simionescu e Vyavahare (2007) mostraram que a presença de proteínas
ósseas nos tecidos vasculares calcificados sugere que a calcificação arterial é um
processo ativo, controlado por células, similar ao processo altamente regulado da
mineralização esquelética. Uma dessas proteínas é o fator de transformação do
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crescimento beta-1 (TGF-b1) é um importante regulador ósseo e também está
presente em válvulas aórticas calcificadas. No meio proteolítico da lesão, várias
enzimas que hidrolizam a elastina, também degradam as glicoproteínas associadas à
elastina, liberando TGF-b1, o que pode ser a resposta de eficiente interação entre
BMP e elastina. Em outra pesquisa, Hara et al. (2017), analisando níveis de BMP-2 e
TGF-b1, mostraram que os níveis de expressão de ambos estão baixos em não-união
de fratura de ossos longos de pacientes em comparação a pacientes com fratura
consolidadas.
5.8. Perspectivas futuras em biomateriais
Como cirurgião ortopédico, especializado em reconstruções articulares, tive a
oportunidade de aprender muito sobre biomateriais desde meu ínicio no programa de
mestrado em 2011. Porém, algumas questões ainda estão em aberto. Na minha
pratica médica, a maior utilização de biomaterial é na revisão de prótese articular, na
qual a perda óssea é significativamente maior que o estoque ósseo que podemos
utilizar do próprio paciente. Entretando, para que possamos introduzir uma nova
prótese, a estabilidade local é primordial para seu sucesso. E, apesar dos excelentes
resultados de vários biomateriais na questão de osteointegração, nenhum deles é
capaz de promover estabilidade local. O que utilizamos em nossa prática atual, para
preenchimento da perda óssea, são ligas de metal (tântalo ou titânio na maior parte
das vezes) que promovem excelente estabilidade inicial ao conjunto, porém com o
tempo tendem a falhar em osteointegração.
Portanto ao meu ver, o futuro dos biomateriais, na minha área, estea na
integração entre a estabilidade das ligas de metal, utilizadas em conjunto com uma
superfície revestida com biomaterial que intensifique sua osteointegração. E, para
ajudar nesse sucesso, reconstruções em 3D provavelmente serão a resposta de como
construir subtitutos ósseos sob medida para cada paciente.
Outro ponto em que falhamos em nosso país e deverá ser resolvido, é a
unificação de universidade (pesquisa), com empresas privadas (financiadora) e
cirurgiões (prática clínica e cirúrgica). Nenhuma das tres pontas podem se equilibrar
sozinha, apenas as tres em conjunto poderão desenvolver pesquisas de sucesso que
se tornem realidade na prática médica.
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6. CONCLUSÕES
•

As matrizes de elastina e colágeno apresentaram biocompatibilidade no tecido
ósseo receptor do fêmur de ratos, devido a ausência macroscópica, radiológica
e histológicas de sinais inflamatórios;

•

As membranas de elastina isolada e associada à hidroxiapatita apresentaram
absorção parcial, enquanto que os demias grupos apresentaram reabsorção
biológica simultânea a neoformação óssea do reparo do defeito;

•

O osso formado apresentava características imaturas e maduras em proporção
variada em todos os dos grupos;

•

Foi observada formação de ponte óssea entre as bordas de defeito ósseo em
todos os grupos, exceto no controle;

•

As membranas de elastina e colágeno, isoladas ou associadas a hidroxiapatita
e ao BMP apresentaram capacidade de atuar como arcabouço para adesão e
proliferação de células osteoprogenitoras envolvidas na regeneração em todos
os grupos enxertados;

•

O volume ósseo relativo neoformado na área cirúrgica dos grupos implantados
foi superior ao grupo controle, apenas sem significância estatística em relação
ao grupo da membrana de elastina isolada G2(E24/25) e quando associada a
HA G3(E24/25+HA);

105

106

106

107

7. REFERÊNCIAS
AGHALOO T.L.; HADAYA D. Basic Principles of Bioengineering and Regeneration.
Oral Maxillofac Surg Clin North Am, v. 29, n.1, pg 1-7, 2017.
AKHTER, M. P.; IWANIEC, U. T.; HAYNATZKI, G. R.; FUNG, Y. K.; CULLEN, D. M.;
RECKER, R. R. Effects of nicotine on bone mass and strength in aged female rats. J
Orthop Res, v. 21, n. 1, p. 14-19, 2003.
AKHTER, M. P.; WELLS, D. J.; SHORT, S. J.; CULLEN, D. M.; JOHNSON, M. L.;
HAYNATZKI, G. R.; BABIJ, P.; ALLEN, K. M.; YAWORSKY, P. J.; BEX, F.;
RECKER, R. R. Bone biomechanical properties in LRP5 mutant mice. Bone, v. 35, n.
1, p. 162-169, 2004.
ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2002.
ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P.
Molecular biology of the cell. 5th ed. New York: Garland Science, 2008.
ALT, V.; CHEUNG, W.H.; CHOW, S.K; THORMANN, U.; CHEUNG, E.N.; LIPS, K.S.;
SCHNETTLER, R.; LEUNG, K.S. Bone formation and degradation behavior of
nanocrystalline hydroxyapatite with or without collagen-type 1 in osteoporotic bone
defects - an experimental study in osteoporotic goats. Injury Int J Care Injured, v.
47, suppl. 2, p. 58-65, 2016.
AMRUTHWAR, S.S.; PUCKETT, A.D.; JANORKAR, A.V. Preparation and
characterization of novel elastin-like polypeptide–collagen composites. J Biomed
Mater Res A, v. 101, p. 23-2391, 2013.
AXELRAD, T.W.; KAKAR, S.; EINHORN, T.A. New technologies for the
enhancement of skeletal repair. Injury, suppl. 1, p. 49-62, 2007.
BESSA, P.C.; CASAL, M.; REIS, R.L. Bone morphogenetic proteins in tissue
engineering: The road from laboratory to clinic, part II (BMP delivery). J Tissue Eng
Regen Med, v. 2, p. 81-96, 2008.
BESSA, P.C.; MACHADO, R.; NÜRNBERGER, S.; DOPLER, D.; BANERJEE, A.;
CUNHA, A.M.; RODRÍGUEZ-CABELLO, J.C.; REDL, H.; VAN GRIENSVEN, M.;
REIS, R.L.; CASAL, M. Thermoresponsive self-assembled elastinbased nanoparticles for delivery of BMPs. J Control Release, v. 19, n. 3, p. 312-318,
2010.
BET, M.R.; GOISSIS, G.; LACERDA, C.A. Characterization of polyanionic collagen
prepared by selective hydrolysis of asparagine and glutamine carboxyamide side
chains. Biomacromolecules, v. 2, n. 4, p. 1074-9, 2001.
BETZ, O.B.; BETZ, V.M.; NAZARIAN, A. Delayed administration of adenoviral BMP-2
vector improves the formation of bone in osseous defects. Gene Ther, v. 14, n. 13, p.
1039-44, 2007.

107

108

BILLSTROM, G.H.; BLOM, A.W.; LARSSON, S.; BESWICK, A.D. Application of
scaffolds for bone regeneration strategies: Currents trends and future directions.
Injury Int Care Injured, v. 44, suppl. 1, p. 28-33, 2013.
BLOKHUIS, T.J.; LINDNER, T. Allograft and bone morphogenetic proteins: an
overview. Injury, suppl. 2, p. 33-6, 2008.
BLUMENFELD, I.; SROUJI, S.; LANIR, Y.; LAUFER, D.; LIVNE, E. Enhancement of
bone defect healing in old rats by TGF-b and IGF-1. Exp Gerontol, v. 37, n. 4, p.
553-65, 2002.
BRODSKY, B.; PERSIKOV, A.V. Molecular structure of the collagen triplex helix.
Adv in Protein Chemistry, v. 70, p. 301-39, 2005.
BRODSKY, B.; PERSIKOV, A.V. Molecular structure of the collagen triple helix. Adv
Protien Chem, v. 70, p. 301-339, 2005.
CALORI, G.M.; TAGLIABUE, L.; GALA, L.; D’IMPORZANO, M.; PERETTI, G.;
ALBISETTI, W. Application of rhBMP-7 and platelet-rich plasma in the treatment of
long bone non-unions: a prospective randomised clinical study on 120 patients.
Injury, v. 39, n. 12, p. 1391-40, 2000.
CARDOSO, G.B.; MANIGLIO, D.; VOLPATO, F.Z.; TONDON, A.; MIGLIARESI, C.
Oleic acid surfactant in polycaprolactone/hydroxyapatite-composites for bone tissue
engineering. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, v. 104, n. 6, p. 1076-82, 2016.
CARREIRA, A.C.; LOJUDICE, F.H.; HALCSIK, E.; NAVARRO, R.D.; SOGAYAR,
M.C.; GRANJEIRO, J.M. Bone morphogenetic proteins: Facts, challenges, and future
perspectives. J Dent Res. v. 93, p. 335-45, 2014.
CHEN, Y.S.; HSIEH, C.L.; TSAI, C.C.; CHEN, T.H.; CHENG, W.C.; HU, C.L.; YAO,
C.H. Peripheral nerve regeneration using silicone rubber chambers filled with
collagen, laminin and fibronectin. Biomaterials, v. 21, n. 15, p. 1541-7, 2000.
CHIARELLO, E.; CADOSSI, M.; TEDESCO, G.; CAPRA, P.; CALAMELLI, C.;
SHEHU, A.; GIANNINI, S. Autograft, allograft and bone substitutes in reconstructive
orthopedic surgery. Aging Clin Exp Res, v.25, suppl.1, p. 1001-03, 2013.
CHOLAS, R.; KUNJALUKKAL, PADMANABHAN, S.; GERVASO, F.; UDAYAN, G.;
MONACO, G.; SANNINO, A.; LICCIULLI, A. Scaffolds for bone regeneration made
of hydroxyapatite microspheres in a collagen matrix. Mater Sci Eng Mater Biol
Appl, v. 63, p. 499-505, 2016.
CONTEDUCA, F.; DI SETTE, P.; IORIO, R.; CAPERNA, L.; ARGENTO, G.; MAZZA,
D.; FERRETTI, A. Nanohydroxyapatite promotes the healing process in open-wedge
high tibial osteotomy: a CT study. Knee, v. 23, n. 5, p. 763-9, 2016.
COTRELL J.A.; TURNER J.C.; ARINZEH T.L.; O’CONNOR J.P. The biology of bone
and ligament healing. Foot Ankle Clin N Am, v.21, p. 739-61, 2016.

108

109

CUNHA, M.R.; ALVES, M.C.; CALEGARI, A.R.A.; IATECOLA, A.; GALDEANO, E.
A.; GALDEANO, T. L.; MUNHOZ, M. A. S.; PLEPIS, A. M. G.; MARTINS, V. C. A.;
HORN, M. M. In vivo Study of the Osteoregenerative Potential of Polymer
Membranes Consisting of Chitosan and Carbon Nanotubes. Materials Research, v.
20, p. 819-825, 2017.
CUNHA, M.R.; SANTOS, A.R.; GOISSIS, G.; GENARI, S.C. Impants of polyanionic
collagen matrix in bone defects of ovariectomized rats. J Mater Sci Mater Med, v.
19, n. 3, p. 1341-1348, 2008.
DA LUZ MOREIRA, P.; GENARI, S.C.; GOISSIS, G.; GALEMBECK, F.; AN, Y.H.;
SANTOS, A.R. Bovine osteoblasts cultured on polyanionic collagen scaffolds: an
ultrastructural and immunocytochemical study. J Biomed Mater Res B Appl
Biomater, v. 101, n. 1, p. 18-27, 2013.
DAVID, L.; FEIGE, J.J.; BAILLY, S. Emerging role of bone morphogenetic proteins in
angiogenesis. Cytokine Growth Factor Rev, v. 20, p. 203-12, 2009.
DE LONG, W.G.; EINHORN, T.A.; KOVAL, K.; MCKEE, M.; SMITH, W.; SANDERS,
R.; WATSON, T. Bone grafts and bone graft substitutes in orthopaedic trauma
surgery. J Bone Joint Surg Am, v. 89, n.3, p. 649-58, 2007.
de MORAES, R. Utilização da membrana de elastina associada a hidroxiapatita
e proteína morfogenética óssea no reparo de defeitos cranianos de ratos.
(Dissertação de mestrado). Interunidades Bioengenharia, Universidade de São
Paulo, São Carlos - SP, 2017.
DIETZ, H.C.; RAMIREZ, F.; SAKAI, L.Y. Marfan’s syndrome and other microfibrillar
diseases. Adv Hum Genet, v. 22, p. 153–186, 1994.
DONATI, D.; DI BELLA, C.; LUCARELLI, E. OP-1 application in bone allograft
itegration: preliminary results in sheep experimental surgery. Injury, v. 39, suppl. 2,
p. 65-72, 2008.
EAGLSTEIN, W.H.; ALVAREZ, O.M.; AULETTA, M.; LEFFEL, D.; ROGERS, G.S.;
ZITELLI, J.A.; NORRIS, J.E.; THOMAS, I.; IRONDO, M.; FEWKES, J.; HARDINYOUNG, J.; DUFF, R.G.; SABOLINSKI, M.L. Acute excisional wounds treated with a
tissue-engineered skin (Apligraf). Dermatol. Surg, v. 25, p. 195-201, 1999.
EFTHYMIOU, C. A.; WEIR, W. I.; TIMMIS, A. D. Saphenous vein graft patency: 33
year angiographic finding of a pristine vein graft to the left anterior descending artery.
Heart, v. 99, n. 9, p. 674-84, 2012.
EINHORN, T.A. Clinical applications of recombinant human BMPs: early experience
and future development. J Bone Joint Surg Am, v. 85, suppl. 3, p. 82-8, 2003.
EKROL, I.; HAJDUCKA, C.; COURT-BROWN, C.; MCQUEEN, M.M. A comparison
of rhBMP-7 (OP-1) and autogenous graft for metaphyseal defects after osteotomy of
the distal radius. Injury, v. 39, suppl. 2, p. 73-82, 2008.

109

110

FABRICIO, V. Avaliação dos efeitos do resveratrol sobre o tecido ósseo de
ratas ovariectomizadas. (Dissertação de mestrado). Centro de ciências biológicas
da saúde, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP, 2014.
FRANCO, G.R.; LARAIA, I.O.; MACIEL, A.A.; MIGUEL, N.M.; DOS SANTOS G.R.;
FABREGA-CARVALHO, C.A.; PINTO, C.A.; PETTIAN, M.S.; CUNHA, M.R. Effects
of chronic passive smoking on the regeneration of rat femoral defects filled with
hydroxyapatite and stimulated by laser therapy. Injury, v. 44, n. 7, p. 908-13, 2013.
GALDEANO, E.A. Aplicabilidade de polímeros de elastina e quitosana
associados à nanotubos de carbono e hidroxiapatita para regeneração óssea
em ratos. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Medicina de Jundiai, Jundiai SP, 2017.
GALDEANO, E.A.; CUNHA, M.R.; PLEPIS, A.M.G.; MARTINS, V.C.A.;
NASCIMENTO, D.L.; SANTOS, G.R.; PETTIAN, M.S. Membrana de elastina
derivada da cartilagem auricular em terapias de regeneração óssea. XXIV
Congresso Brasileiro de Engenharia Biomedica, p. 213-16, 2014.
GARCIA, D.V; HEMANTKUMAR, N.; COLLIGHAN, R.; GRIFFIN, M., RODRIGUEZCABELLO J.C.; PANDIT, B.E. In vitro characterization of a collagen scaffold
enzymatically cross-linked with a tailored elastin-like polymer. Tissue Engineering:
Part A, v. 15, n. 4, 2009.
GASTON, M.S.; SIMPSON, A.H. Inhibition of fracture healing. J Bone Joint Surg
Br, v. 89, p. 1553-60, 2007.
GAUTSCHI, O.P.; FREY, S.P.; ZELLWEGER, R. Bone morphogenetic proteins in
clinical applications. ANZ J Surg, n. 77, p. 626-9, 2007.
GIANNOUDIS, P.V.; EINHORN, T.A. Bone morphogenetic proteins in
musculoskeletal medicine. Injury Int J Care Injured, v. 40, suppl. 3, p. 1-3, 2009.
GOISSIS, G.; PARREIRA, S.S.; MANIGLIA, J.V.; BRAILE, D.M.; RAYMUNDO, S.
Preparation and characterization of collagen-elastin matrices from blood vessels
intended as small diameter vascular grafts. Artif Organs, v. 24, n. 3, p. 217-23,
2000.
GOISSIS, G.; PICCIRILI, L.; GOES, J.C.; PLEPIS, A.M.; DAS-GUPTA, D.K. Anionic
collagen: polymer composites with improved cieletric and rheological properties.
Artificial Organs, v. 22, n. 3, p. 203-9, 1998.
GOISSIS, G.; PICCIRILLI, L.; PLEPIS, A.M.; DAS-GUPTA, D.K. Preparation and
caractherization of anionic colagen. Polymer engeneerring and science, v. 39, n. 3,
p. 474-482, 1999.
GONZALEZ, M.; SALVAGNI, E.; RODRIGUEZ-CABELLO, J.C.; RUPEREZ, E.; GIL,
F.J.; PEÑA, J.; MANERO, J.M. A low elastic modulus Ti-Nb-Hf alloy bioactivated with
an elastin-like protein-based polymer enhances osteoblast cell adhesion and
spreading. J Biomed Mater Res A, v. 101, n. 3, p. 819-826, 2013.
110

111

GOSAIN, A.K.; SONG, L.; RIORDAN, P.; AMARANTE, M.T.; NAGY, P.G.; WILSON
C.R.; TOTH J.M.; RICCI J.L. A 1-year study of osteoinduction in hydroxyapatitederived biomaterials in an adult sheep model: part I. Plast Reconstr Surg, v. 109, p.
619-30, 2002.
GOVENDER, S.; CSIMMA, C.; GENANT, H.K., et al. Recombinant human bone
morphogenetic protein-2 for treatment of open tibial fractures: a prospective,
controlled, randomized study of four hundred and fifty patients. J Bone Joint Surg
Am, v. 84, n. 12, 2002.
GROENEVELD, E.; BURGER, E. Bone morphogenetic proteins in human bone
regeneration. Eur J Endocrinol, v. 142, p. 9-21, 2000.
GROSS, R.H. The Use of Bone Grafts and Bone Graft Substitutes in Pediatric
Orthopaedics: An Overview. J Pediatr Orthop, v. 32, n. 1, p. 100-5, 2012.
GURUMURTHY, B.; BIERDEMAN, P.C.; JANORKAR, A.V. Composition of elastin
like polypeptide–collagen composite scaffold influences in vitro osteogenic activity of
human adipose derived stem cells. Dent Mater, v. 32, n. 10, p. 1270-1280, 2016.
HARA, Y.; GHAZIZADEH, M.; SHIMIZU, H.; MATSUMOTO, H.; SAITO, N.; YAGI, T.;
MASHIKO, K.; MASHIKO, K.; KAWAI, M.; YOKOTA, H. Delayed expression of
circulating TGF-b1 and BMP-2 levels in human nonunion long bone fracture healing.
J Nippon Med Sch, v. 84, n. 1, p. 12-18, 2017.
HIRATA, H.H.; MUNHOZ, M.A.; PLEPIS, A.M.; MARTINS, V.C.; SANTOS, G.R.;
GALDENO, E.A.; CUNHA, M.R. Feasibility study of collagen membranes derived
from bovine pericardium and intestinal serosa for the repair of cranial defect in
ovariectomised rats. Injury. v. 46, p. 1215-1222, 2015.
HOLLISTER, S.J.; MURPHY, W.L. Scaffold translation: barriers between concept
and clinic. Tissue Eng Part B Rev, v. 17, n. 6, p. 459-74, 2011.
HORN, M.M.; MARTINS, V.C.; PLEPIS, A.M. Influence of collagen addition on the
thermal and morphological properties of chitosan/xanthan hydrogels. Int J Biol
Macromol, v. 80, p. 225-30, 2015.
HORN, M.M.; MARTINS, V.C.; PLEPIS, A.M. Interaction of anionic collagen with
chitosan: Effect on thermal and morphological characteristics. Carbohydr Polym,
v. 77, p. 239-43, 2009.
ISSA, J.P.; BENTLEY, M.V.; IYOMASA, M.M.; SEBALD, W.; DE ALBUQUERQUE,
R.F. Sustained release carriers used to delivery bone morphogenetic proteins in the
bone healing process. Anat Histol Embryol, v. 37, p. 181-87, 2008.
JANG, S.J.; KIM, S.E.; HAN, T.S.; SON, J.S.; KANG, S.S.; CHOI, S.H. Bone
regeneration of hydroxyapatite with granular form or porous scaffold in canine
alveolar sockets. In vivo, v. 31, p. 335-41, 2017.

111

112

JANICKI, P.; SCHMIDMAIER, G. What should be the characteristics of the ideal
bone graft substitute? Combining scaffolds with growth factors and/or stem cells.
Injury, v. 42, suppl. 2, p. 77-81, 2011.
JARCHO, M.; BOLEN, C. H.; THOMAS, M. B.; BOBICK, J.; KAY, J.F.; DOREMUS,
R.H. Hydroxylapatite synthesis and characterization in dense polycrystalline form.
Journal Materials Science, v. 11, p. 2027-2035, 1976.
JHA S.; BLAU J.E.; BHATTACHARYYA T. Normal and delayed fracture healing:
symphony and cacophony. Horm Metab Res, v. 48, n.11, p. 779-84, 2016.
JUNQUEIRA, L.C.; BIGNOLAS, G.; BRENTANI, R.R. Picrosirius staining plus
polarization microscopy, a specific method for collagen detection in tissue sections.
Histochem J, v. 11, n. 4, p. 447-55, 1979.
KENT, J.N.; ZIDE, M.F.; KAY, J.F.; JARCHO, M. Evoluation of hydroxylapatite graft
materials in canine cervical spine fusions. J Oral Maxillofac Surg, v. 44, n. 8,
p. 597-605, 1986.
KERAMARIS, N.C.; CALORI, G.M.; NIKOLAOU, V.S.; SCHEMITSCH, E.H.;
GIANNOUDIS P.V. Fracture vascularity and bone healing: a systematic review of the
role of VEGF. Injury, v. 39, suppl. 2, p. 45-57, 2008.
KHAN, S.N.; CAMISSA, F.P., SANDHU, H.S.; DIWAN, A.D., GIRARDI, F.P., LANE,
J.M. The biology of bone grafting. J Am Acad Orthop Surg, v.13, n.1, p. 77-86,
2005.
KOMLEV, V.S; BARINOV, S.M.; GIRARDIN, E.; OSCARSSON, S.; ROSENGREN,
A.; RUSTICHELLI, F.; ORLOVSKII, V.P. Porous spherical hydroxyapatite and
fluorhydroxyapatite granules: processing and characterization. Sci Technol Adv
Mater, v.4, p. 503-8, 2003.
KONIG, JR., B. Implantologia e osteointegração; quanto à pesquisa em
cerâmicas, aplicações clínicas e outros materiais. São Paulo: Editora Rocca, p.
74-94, cap. 6, 2010.
LAPCHIK, V.B.; MATTARAIA, V.G.; KO, G.M. Cuidados e Manejo de Animais de
Laboratório. Editora Atheneu, São Paulo, 2009.
LEGEROS, R.Z. Properties of osteoconductive biomaterials: calcium phosphates.
Clin Orthop Relat Res, v. 395, p. 81-98, 2002.
LI, Y.; CHEN, S.; LI, L.; QIN, L.; WANG, X.; LAI, Y. Bone defect animal models for
testing efficacy of bone substitute biomaterials. J Orthop Translat, v. 104, n. 3,
p. 95-104, 2015.
LIEBERMAN, J.R.; DALUISKI, A.; EINHORN, T.A. The Role of Growth Factors in the
Repair of Bone. J Bone Joint Surg Am, v. 84, n. 6, 1032-44, 2002.

112

113

LIEBSCHNER, M.A. Biomechanical considerations of animal models used in tissue
engineering of bone. Biomaterials, v. 25, p. 1697-1714, 2004.
LIN S.S.; YERANOSIAN M.G. The role of orthobiologics in fracture healing and
arthrodesis. Foot Ankle Clin N Am, v. 21, p. 727-37, 2016.
MACHADO, E.G.; ISSA, J.P.; FIGUEIREDO, F.A.; SANTOS, G.R.; GALDEANO,
E.A.; ALVES, M.C.; CHACON, E.L.; FERREIRA JUNIOR, R.S.; BARRAVIERA,
B.; CUNHA, M.R. A new heterologous fibrin sealant as scaffold to recombinant
human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2) and natural latex proteins for the
repair of tibial bone defects. Acta Histochem, v. 117, v. 3, p. 288-96, 2015.
MASHHADINEZHAD, H.; SAMINI, F.; ZARE, R. Comparison of outcomes and safety
of using hydroxyapatite granules as a substitute for autograft in cervical cages for
anterior cervical discectomy and interbody fusion. Arch Bone Joint Surg, v. 2, n.1,
p. 37-42, 2014.
MATTHEWS, S.J.E. Biological activity of bone morphogenetic proteins (BMP).
Injury, v. 36, p. 34-7, 2005
MCCARTHY, B.; YUAN, Y.; KORIA, P. Elastin-like-polypeptide based fusion proteins
for osteogenic factor delivery in bone healing. Biotechnol Prog, v. 32, n. 4, p. 102937, 2016.
MIGLIORINI, E.; VALAT, A.; PICART, C.; CAVALCANTI-ADAM, E. A. Tuning cellular
responses to BMP-2 with material surfaces. Cytokine Growth Factor Rev, v. 27, p.
43-57, 2016.
MIGUEL, F.B.; CARDOSO A.K.; de ALMEIDA BARBOSA JR, A.; MARCANTONIO,
E.; GOISSIS, G.; ROSA, F.P. Morphological assessment of the behavior of threedimensional anionic collagen matrices in bone regeneration in rats. J Biomed Mater
Res B Appl Biomater, v. 78, n. 2, 2006.
MIGUEL, F.B.; de ALMEIDA BARBOSA JR, A.; de PAULA, F.L.; BARRETO, I.C.;
GOISSIS, G.; ROSA, F.P. Regeneration of critical bone defects with anionic collagen
matrix as scaffolds. J Mater Sci Mater Med, v. 24, n. 11, p. 2567-75, 2013.
MIRANDA-NIEVES, D.; CHAIKOF, E.L. Collagen and elastin biomaterials for the
fabrication of engineering living tissues. ACS Biomater Sci Eng, v. 11, p1-34, 2016.
MITHIEUX, S.; WEISS, A.S. Elastin. Adv in Protein Chemistry, v. 70, p. 437-61,
2005.
MOREIRA, P.L.; AN, Y.H.; SANTOS, A.R.; GENARI, S.C. In vitro analysis of anionic
collagen scaffolds for bone repair. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, v. 71,
n. 2, p. 229-37, 2004.
MOREIRA, P.L.; GENARI, S.C.; GOISSIS, G; GALEMBECK, F; AN, Y.H.; SANTOS,
A.R. Bovine osteoblasts cultured on polyanionic collagen scaffolds: An ultrastructural

113

114

and immunocytochemical study. J Biomed Mater Res Part B, v. 101, p. 18– 27,
2013.
MORETT, I R.D.; DUAILIBI, M.T.; MARTINS, P.O.; DOS SANTOS, J.A.; DUAILIBI,
S.E. Osteoinductive effects of preoperative dexamethasone in human dental pulp
stem cells primary culture. Future Sci OA, v. 3, n.3, FSO1884 preliminary
communicatiuon, 2017.
MOURIÑO, V.; BOCCACCINI, A.R. Bone tissue engineering therapeutics: controlled
drug delivery in three-dimensional scaffolds. J R Soc Interface, v. 7, n. 43, p. 209227, 2010.
MUNHOZ, M.A.S. Utilização de blendas poliméricas no reparo de defeitos
cranianos de ratos. [Dissertação de mestrado]. São Carlos: Universidade de São,
2013.
NOSOUHIAN, S.; RAZAVI, M.; JAFARI-POZVE, N.; RISMANCHIAN, M.
Comparative evaluation of hydroxyapatite and nano-bioglass in two forms of
conventional micro- and nano-particles in repairing bone defects (an animal study).
Indian J Dent Res, v. 26, n. 4, p. 366-71, 2015.
ONO, I.; TATESHITA, T.; NAKAJIMA, T. Evaluation of a high density polyethyelene
fixing system for hydroxyapatite ceramic implants. Biomaterials, v. 21, n. 2, p. 14351, 2000.
ORYAN, A.; ALIDADI, S.; MOSHIRI, A.; MAFFULLI, N. Bone regenerative medicine:
classic options, novel strategies, and future directions. J Orthop Surg Res, v.9, n.18,
p- 2-17, 2014.
PALMER, W.; CRAWFORD-SYKES, A.; ROSE, R.E. Donor site morbidity following
iliac crest bone graft. West Indian Med J, v. 57, n. 5, p. 490-92, 2008.
PARENTEAU-BAREIL, R.; GAUVIN, R.; BERTHOD, F. Collagen-based biomaterials
for tissue engineering applications. Materials, v. 3, p. 1863–1887, 2010.
PENG, Z.; TUUKKANEN, J.; ZHANG, H.; JAMSA, T.; VAANANEN, H. K. The
mechanical strength of bone in different rat models of experimental osteoporosis.
Bone, v. 15, n. 5, p. 523-532, 1994.
PLEPIS, A.M.; GOISSIS, G.; DAS-GUPTA, D.K. Dielectric and pyroelectric
characterization anionic and native collagen. Pol Eng Sci, v. 36, n. 24, p. 2932-38,
1996.
PRAKASAM, M.; LOCS, J.; SALMA-ANCANE, K.; LOCA, D.; LARGETEAU, A.;
BERZINA-CIMDINA, L. Biodegradable Materials and Metallic Implants-A Review. J
Funct Biomater, v. 8, n. 4, p., 2017.

114

115

QUINLAN, E.; THOMPSON, E.M.; MATSIKO, A.; O'BRIEN, F.J.; LÓPEZ-NORIEGA,
A. Long-term controlled delivery of rhBMP-2 from collagen-hydroxyapatite scaffolds
for superior bone tissue regeneration. J Control Release, v. 207, n. 10, p. 112-9,
2015.
RAPHEL, J.; KARLSSON, J.; GALLI, S.; WENNERBERG, A.; LINDSAY, C.; HAUGH,
M.G.; PAJARINEN, J.; GOODMAN, S.B.; JIMBO, R.; ANDERSSON, M.;
HEILSHORN, SC. Engineered protein coatings to improve the osseointegration of
dental and orthopaedic implants. Biomaterials, v. 83, p. 269-282, 2016.
REDDI, A.H. Interplay between bone morphogenetic proteins and cognate binding
proteins in bone and cartilage development: noggin, chordin an DAN. Arthritis Res,
v. 3, n. 1, p. 1-5, 2001.
RICCIARDI, B.F.; BOSTROM, M.P. Bone graft substitutes: Claims and credibility.
Seminars in Arthoplasty, v. 24, p. 119-23, 2013.
RNJAK-KOVACINA, J.; WISE, S.G.; LI, Z.; MAITZ, P.K.; YOUNG, C.J.; WANG, Y.;
WEISS, A.S. Electrospun synthetic human elastin: collagen composite scaffolds for
dermal tissue engineering. Acta Biomater, v. 8, n. 10, p. 3714-22, 2012.
ROBLING, A. G.; TURNER, C. H. Mechanotransduction in bone: genetic effects on
mechanosensitivity in mice. Bone, v. 31, n. 5, p. 562-569, 2002.
ROCHA, L.B.; BROCHI, M.A.; BELLUCCI, A.D.; ROSSI, M.A. Efficacy of polyanionic
collagen matrices for bone defect healing. J Biomed Mater Res B: Appl Biomater,
v. 71, n. 2, p. 355-359, 2004.
ROCHA, L.B.; GOISSIS, G.; ROSSI, M.A. Biocompatibility of anionic collagen matrix
as scaffold for bone healing. Biomaterials, v. 23, n. 2, p. 449-56, 2002.
ROSOWSKI, M.; FALB, M.; TSCHIRSCHMANN, M.; LAUSTER, R. Initiation of
mesenchymal condensation in alginate hollow spheres--a useful model for
understanding cartilage repair? Artif Organs, v. 30, n. 10, p. 775-84, 2006.
RYOO, H.M.; LEE, M.H.; KIM, Y.J. Critical molecular switches involved in BMP-2
induced osteogenic differentiation of mesenchymal cells. Gene, v. 366, p. 51-7,
2006.
SAKANO, H.; KOSHINO, T.; TAKEUCHI, R.; SAKAI, N.; SAITO, T. Treatment of the
instable distal radius fracture with external fixation and a hydroxyapatite spacer. J
Hand Surg, v. 26, n. 5, p. 923-30, 2001.
SALVAGNI, E.; BERGUIG, G.; ENGEL, E.; RODRIGUEZ-CABELLO, J.C.;
COULLEREZ, G.; TEXTOR, M.; PLANELL, J.A.; GIL, F.J.; APARICIO, C. A bioactive
elastin - like recombinamer reduces unspecific protein adsorption and enhances cell
response on titanium surfaces. Colloids Surf B. v. 114, p. 225-233, 2014.

115

116

SASKA, S.; PIGOSSI, S.C.; OLIVEIRA, G.J.; TEIXEIRA, L.; CAPELA, M.;
GONÇALVES, A.; TAMBASCO DE OLIVEIRA, P.; MESSADEQ, Y.; RIBEIRO,
S.J.; MARCHETO, R.; GASPAR, A.M. Biopolymer-based membranes associated
with osteogenic growth peptide for guided boneregeneration. Biomed Mater, [Epub
ahead of print], jan., 2018.
SCHMIDMAIER, G.; SCHWABE, P.; STROBEL, C.; WILDEMANN, B. Carrier
systems and application of growth factors in orthopaedics. Injury, v. 39, suppl. 2, p.
37-43, 2008.
SCHMITZ, J.P.; HOLLINGER, J.O. The critical size defect as an experimental model
for craniomandibulo facial nonunions. Clin Orthop Relat Res, v. 205, p. 299–308,
1986.
SCHMITZ, J.P.; HOLLINGER, J.O.; MILAM, S.B. Reconstruction of bone using
calcium phosphate bone cements: a critical review. J Oral Maxillofac Surg, v. 57,
n. 9, p. 1122-6, 1999.
SHEIKH, Z.; JAVAID, M. A.; HAMDAN, N.; HASHMI, R. Bone regeneration usig bone
morphogenetic proteins and various biomaterial carriers. Materials, v. 8, p. 1778816, 2015.
SHIMANO, M. S., AC; VOLPON, JB. Histerese de fêmures de ratas em diferentes
idades. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica, v. v.18, n. 2, p. 89-97, 2002.
SHUE, L.; YUFENG, Z.; MONY, U. Biomaterials for periodontal regeneration: a
review of ceramics and polymers. Biomatter, v. 2, n. 4, p. 271-7, 2012.
SIBILLA, P.; SERENI, A.; AGUIARI, G.; BANZI, M.; MANZATI, E.; MISCHIAT, C.;
TROMBELLI, L.; del SENNO, L. Effects of a hydroxyapatite-based biomaterial on
gene expression. In osteoblast-like cells. J Dent Res, v. 85, n. 4, p. 354-58, 2006.
SIMIONESCU, A.; PHILIPS, K.; VYAVAHARE, N. Elastin-derived peptides and TGFb1 induce osteogenic responses in smooth muscle cells. Biochem Biophys Res
Commun, v. 334, n. 2, p. 524-532, 2005.
SIMIONESCU, A.; SIMIONESCU, D.T.; VYAVAHARE, N.R. Osteogenic responses in
fibroblasts activated by elastin degradation products and transforming growth factorbeta1: role of myofibroblasts in vascular calcification. Am J Pathol, v. 171, n. 1,
p. 116-23, 2007.
SINHA, A.; VYAVAHARE, N.R. High-glucose levels and elastin degradation products
accelerate osteogenesis in vascular smooth muscle cells. Diab Vasc Dis Res, v.10,
n. 5, p. 410-19, 2013.
SOGAARD, C. H.; MOSEKILDE, L.; THOMSEN, J. S.; RICHARDS, A.; MCOSKER,
J. E. A comparison of the effects of two anabolic agents (fluoride and PTH) on ash
density and bone strength assessed in an osteopenic rat model. Bone, v. 20, n. 5,
p. 439-449, 1997.

116

117

SOLOFOMALALA, G.D.; GUERY, M.; LESIOURD, A.; LE HUEC, J.C.;
CHAUVEAUX, D.; LAFFENETRE, O. Bone morphogenetic proteins: from their
discoveries till their clinical applications. Eur J Orthop Surg Traumatol, v. 17, n. 6,
p. 609-15, 2007.
SRIPRIYA, R.; KUMAR, R.; BALAJI, S.; KUMAR, M.S.; SEHGAL, P.K.
Characterizations of polyanionic collagen prepared by linking additional carboxylic
groups. React Funct Polym, v. 71, p. 62-69, 2011.
STREUBEL, A.; SIEPMANN, J.; PEPPAS, N.A.; BODMEIER, R. Bimodal drug
release achieved with multi-layer matrix tablets: transport mechanisms and device
design. J Control Release, v. 69, n. 3, p. 455-68, 2000.
SWETHA, S.; SAHITHI, K.; MOORTHI, A.; SRINIVASAN, N.; RAMASAMY, K.;
SELVAMURUGAN, N. Biocomposites containing natural polymers and
hydroxyapatite for bone tissue engineering. Int J Biol Macromol, v. 47, p. 1-4, 2010.
TAKAOKA, K, NAKAHARA, H, YOSHIKAWA, H, MASUHARA, K, TSUDA, T, ONO,
K. Ectopic bone induction on and in porous hydroxyapatite combined with collagen
and bone morphogenetic protein. Clin Ortoped, v. 234, p. 250-4, 1988.
TARDIF, G.; HUM, D.; PELLETIER, J.P. Differential gene expression and regulation
of the bone morphogenetic protein antagonists follistatin and gremlin in normal and
osteoarthritic human chondrocytes and synovial fibroblasts. Arthritis Rheum. v. 50,
n. 8, p. 2521-30, 2004.
TEJEDA-MONTES, E.; KLYMOV, A.; NEJADNIK, M.R.; ALONSO, M.; RODRIGUEZCABELLO, J.C.; WALBOOMERS, X.F.; MATA, A. Mineralization and bone
regeneration using a bioactive elastin-like recombinamer membrane. Biomaterials,
v. 35, p. 8339-47, 2014.
TENKUMO, T.; SAENZ, J.R.; TAKADA, Y.; TAKAHASHI, M.; ROTAN, O.;
SOKOLOVA, V.; EPPLE, M.; SASAKI, K. Gene transfection of human mesenchymal
stem cells with a nano-hydroxyapatite–collagen scaffold containing DNAfunctionalized calcium phosphate nanoparticles. Genes Cells, v. 21, p. 682-95,
2016.
TSIRIDIS, E.; UPADHYAY, N.; GIANNOUDIS, P. Molecular aspects of fracture
healing: which are the important molecules? Injury, v. 38, suppl. 1, p. 11-25, 2007.
URIST, M.R. Bone: formation by autoinduction. Science, v. 150, p. 893-9, 1965.
URRY, D.W. Physical chemistry of biological free energy transduction as
demonstrated by elastic protein-based polymers. J Phys Chem B, v. 101, p. 107-28,
1997.
VALENTIN-OPRAN, A.; WOZNEY, J.; CSIMMA, C.; LILLY, L.; RIEDEL, G.E. Clinical
evaluation of recombinant human bone morphogenetic protein-2. Clin Orthop, v.
395, p. 110-20, 2002.

117

118

VEILLETTE, C.J.; MCKEE, M.D. Growth factors – BMPs, DBMs, and buffy coat
products: are there any proven differences amongst them? Injury, v. 38, suppl 1,
p38–48, 2007.
VITAL, C.C.; BORGES, A.P.; FONSECA, C.C.; TSIOMIS, A.C.; CARVALHO, T.B.;
FONTES, E.B. Biocompatibilidade e comportamento de compósitos de hidroxiapatita
em falha óssea na ulna de coelhos. Arq Bras Med Vet Zootec, v. 48, n. 2, p. 17583, 2006.
WAGONER JOHNSON, A.J.; HERSCHLER, B.A. A review of the mechanical
behavior of CaP and CaP/polymer composites for applications in bone replacement
and repair. Acta Biomater, v. 7, n. 1, p. 16-30, 2011.
WALSH, W.R.; OLIVER, R.A.; CHRISTOU, C.; LOVRIC, V.; WALSH, E.R.; PRADO,
G.R.; HAIDER, T. Critical size bone defect healing using collagen-calcuim phosphate
bone graft materials. PLoS One. v. 12, n. 1, e0168883, 2017.
WHEELER, D.L.; ENNEKING, W.F. Allograft bone decreases in strength in vivo over
time. Clin Orthop Relat Res, v. 435, p. 36-42, 2005.
YAN, L.; CHANG, Z.; HE, B.; LIU, T.; WANG, X.; GUO, H.; HAO, D. Efficacy of
rhBMP-2 versus iliac crest bone graft for posterior C1-C2 fusion in patient older than
60 years. Orthopedics, v. 37, p. e51-7, 2014.
YANG, C.; HILLAS, P.J.; BÁEZ, J.A.; NOKELAINEN, M.; BALAN, J.; TANG, J.;
SPIRO, R.; POLAREK, J.W. The application of recombinant human collagen in tissue
engineering. Biodrugs, v. 18, n. 2, p. 103-19, 2004.
ZIMMERMANN, G.; WAGNER, C.; SCHMECKENBECHER, K.; WENTZENSEN, A.;
MOGHADDAM, A. Treatment of tibial shaft non-unions: bone morphogenetic proteins
versus autologous bone graft. Injury, v. 40, suppl. 3, p. 50-3, 2009.
ZOU, C.; WENG, W.; DENG, X.; CHENG, K.; LIU, X.; DU, P.; SHEN, G.; HAN, G.
Preparation and characterization of porous beta-tricalcium phosphate/collagen
composites with an integrated structure. Biomaterials, v. 25, n. 26, p. 5276-84,
2005.

118

119

8. ANEXOS
8.1. ANEXO A: Confecção dos Biomateriais
8.1.1. Matriz de elastina
A cartilagem auricular bovina foi lavada com solução salina 0,9% (NaCl) e água
destilada, e tratada com uma solução alcalina (hidrólise) contendo sais (sulfatos e cloretos) e
hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, por um período de 24h a temperatura de
37°C. Esse procedimento foi feito pelo Grupo de Bioquímica e Biomateriais do Instituto de
Química de São Carlos – USP por adaptação do utilizado para obtenção de colágeno (Horn
et al., 2009). Após esse período de tempo, a cartilagem foi equilibrada em outra solução
contendo sulfatos e cloretos dos íons Na+, K+ e Ca2+. O excesso de sais foi removido por
lavagens em solução de ácido bórico 3%, água desionizada, seguida por solução de EDTA
0,3% e água desionizada. O material resultante foi a membrana de elastina que foi equilibrada
em tampão fosfato salino pH 7,4 por 24h e depois lavada exaustivamente com água
desionizada, congelada e liofilizada. A matriz de elastina foi cortada em amostras de 3 mm de
diâmetro e denominada de ME2437.

8.1.2. Matriz de colágeno de serosa
A matriz de colágeno foi obtida a partir de serosa de intestino porcino pelo mesmo
procedimento para a obtenção da matriz de elastina, mas a temperatura de 25°C, sendo
denominada de MS2425 (HORN; MARTINS; PLEPIS, 2009)

8.1.3. Síntese da Hidroxiapatita
A síntese da hidroxiapatita foi feita utilizando-se uma solução de Ca(NO3)24H2O a
pH = 11,0 ajustado com hidróxido de amônio concentrado e uma solução de (NH4)2HPO4. A
solução de cálcio foi vigorosamente agitada e mantida sob fluxo constante de N2, sendo então
adicionada, lentamente, a solução de fosfato, obtendo-se um precipitado de forma gelatinosa,
que foi mantido em agitação durante 24 h à temperatura ambiente (Jarcho et al., 1976)
Após este tempo, a suspensão foi decantada e o sobrenadante removido. O sólido
resultante (hidroxiapatita – HA) foi lavado com água deionizada até pH constante, sendo então
centrifugada a 4000 rpm por 15 min a 20oC e seca à 90ºC durante um período de 24 h. Após
este período, a HA foi triturada e passada por peneira obtendo-se partículas menores que
0,149 mm (JARCHO et al., 1976).
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Tanto as matrizes de elastina e de colágeno, quanto à hidroxiapatita foram
acondicionadas em embalagem própria para esterilização, que foi feita com óxido de etileno
pela empresa Acecil Central de Esterilização Com. Ind. Ltda (Campinas, SP).

8.1.4. Caracterização
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC): As temperaturas de desnaturação
(Td) das matrizes foram determinadas através do ponto de inflexão das curvas DSC
utilizando–se um equipamento da TA Instruments modelo, DSC – 2010, calibrado com padrão
de índio. As medidas foram feitas com aproximadamente 15 mg de amostra em panelas de
alumínio

herméticas

em

atmosfera

de

nitrogênio

(80 mL min-1), com razão de aquecimento de 10oC min-1 e em um intervalo de temperatura de
5 a 120oC.
Microscopia eletrônica de varredura (MEV): as fotomicrografias foram obtidas na
superfície da matriz colada em stubs por fita condutora de carbono e recoberta com uma fina
camada de ouro de 6 nm de espessura em um metalizador Coating System BAL-TEC MED
020 (BAL-TEC, Liechtenstein) com pressão na câmara de 2,00x10-2 mbar, corrente de 60 mA
e taxa de deposição de 0,60 nm s-1, possibilitando a análise de suas estruturas. Utilizou-se o
equipamento ZEISS LEO 440 (Cambridge, England) com detector OXFORD (model 7060),
operando com feixe de elétrons de 20 kV.

8.1.5. Resultado da caracterização
A integridade da estrutura da hélice tripla da molécula de tropocolágeno foi
analisada através de DSC determinando-se a Td, que se refere à transição de
colágeno→gelatina. No DSC, essa transição aparece como uma descontinuidade na linha de
base, que é proporcional a diferença no fluxo de calor entre a amostra e a referência antes e
após a desnaturação. A Tabela 1 mostra os valores de Td para as matrizes derivadas de
serosa e de cartilagem auricular, antes (MSNAT e MENAT, respectivamente) e após o
tratamento alcalino (MS2425 e ME2437, respectivamente). A observação da transição indica
a desnaturação de colágeno ainda presente na matriz da elastina, mesmo após o tratamento
alcalino a 37°C.
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Tabela 2. Temperatura de desnaturação (Td, °C) para as diferentes matrizes
Matriz

Td(°C)

MENATa

75,2

ME2437

57,2

MSNATb

70,1

MS2425

60,8

a – Cartilagem auricular sem tratamento alcalino;
b – Membrana de serosa sem tratamento alcalino.

As matrizes apresentaram uma diminuição da Td após a hidrólise alcalina quando
comparadas com o tecido biológico nativo. Este fato é resultante da quebra das ligações de
reticulação e alteração da distribuição de cargas no tropocolágeno causando uma
desorganização das fibras, o que diminui sua estabilidade.
As matrizes foram ainda caracterizadas por MEV e mostram para ambas as
matrizes superfícies rugosas com a presença de fibras (Figura 1 e 2). Embora os materiais
iniciais sejam distintos, o tratamento alcalino com temperaturas diferenciadas forneceu
matrizes morfologicamente similares.
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Figura 41. Fotomicrografia por MEV para Matriz de elastina após tratamento alcalino a 37°C.
Aumento de 200 e 1000x
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Figura 42. Fotomicrografia por MEV para Matriz de serosa porcina após tratamento alcalino
a 25°C. Aumento de 200 e 1000x
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8.2. ANEXO B – Protocolo Comitê de Ética
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