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RESUMO
Cuozzo RC. Avaliação in vivo e in vitro de compósito constituído por alginato de
cálcio e hidroxiapatita contendo zinco [Tese]. Niterói: Universidade Federal
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2019.

O objetivo deste estudo foi a avaliação in vitro e in vivo de microesferas nano
estruturadas compósitas constituídas por alginato de cálcio e hidroxiapatita contendo
zinco.
Para este estudo foram avaliados 30 ratos Wistar divididos em 2 grupos de 15
ratos cada, sendo que no primeiro grupo foi utilizado o compósito com alginato e
hidroxiapatita parcialmente substituída com zinco e no segundo grupo o compósito
com alginato e hidroxiapatia. Foram realizados três períodos experimentais, de 1, 3
e 6 meses, com 5 ratos em cada grupo. Após a anestesia, tricotomia e antissepsia,
foi realizada uma incisão semilunar na calvária dos ratos para realização do defeito
ósseo de 8mm e posterior implantação dos biomateriais de HA e ZnHA e suturados
com Nylon 4-0 (Johnson & Johnson Medical Ltd., Blue Ash, Ohio, United States).
Após os períodos experimentais, os animais foram eutanasiados e as amostras
obtidas com o tecido ósseo circunjacente para processamento histológico, os blocos
de parafina foram cortados com 5 µm de espessura e os cortes foram corados com
Hematoxilina e Eosina (HE) e Tricrômico de Masson (TM) para avaliação histológica
descritiva e avaliação histomorfométrica quanto à presença de biomaterial residual,
osso neoformado e tecido conjuntivo.
Analisando as imagens histológicas do grupo experimental de 6 meses, foi
possível observar nas amostras de alginato e hidroxiapatita contendo zinco (ZnHA) a
presença de grande quantidade de osso neoformado nas regiões centrais do defeito
ósseo, uma redução da quantidade de biomaterial existente e a presença de tecido
conjuntivo presente. Com relação às amostras de 6 meses de alginato e
hidroxiapatita (HA), verificou-se a ausência de osso neoformado nas regiões de
defeito crítico, notando sua presença somente nas regiões periféricas do defeito
ósseo, enquanto que houve uma quantidade menor de biomateriais e maior de
tecido conjuntivo, quando comparado com as amostras de ZnHA do mesmo período.
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Por meio do presente trabalho foi possível concluir que as microesferas de
alginato e hidroxiapatita e as microesferas de alginato e hidroxiapatita parcialmente
substituída por zinco não apresentaram citotoxicidade. A adição de 0,5% de zinco no
grupo de ZnHA favoreceu a neoformação óssea, quando comparado com o grupo de
HA. Os resultados histológicos demonstraram a importância da associação do zinco
com biomateriais devido a significante melhora no processo da regeneração óssea.

Palavras-chave: Hidroxiapatita, Alginato, Zinco, Reparo, Enxerto ósseo.
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ABSTRACT
Cuozzo RC. In vivo and in vitro evaluation of calcium phosphate, algiante and zinc
composite. [Thesis]. Niterói: Fluminense Federal University, School of Dentistry; 2019.

The aim of this study was to evaluate in vivo and in vitro composite
microespheres of calcium alginate and hydroxyapatite containing zinc.
A total of 30 animals were divided into 2 groups of 15 rats each, where the first
group received the composite microespheres containing sodium alginate and calcium
phosphate partialy substituted by zinc, and the second group received the composite
microespheres containing calcium alginate and hydroxyapatite and examined after
different experimental periods after surgery (1, 3 or 6 months) of 5 rats each. All
animals were anesthetized, and after tricotomy and antisepsis, a critical size calvarial
defect of 8 mm was filled with nanostructured alginate-hydroxyapatite (control HA
group) and zinc alginate-hydroxyapatite (ZnHA group), and sutured with Nylon 4-0
(Johnson & Johnson Medical Ltd., Blue Ash, Ohio, United States). The Wistar rats
were anesthetized and euthanized with the same anesthetic agents used for surgical
implantation at the end of the experimental period, either 1, 3 or 6 months after
surgery, and samples containing the biomaterials and adjacent bone were removed.
Analysing the results of the 6-month experimental group HA, was possible to
see the absence of newformed bone in the regions of critical defect, It is also noted
the presence of new bone only in the peripheral regions of the bone defect, whereas
there was a smaller amount of biomaterials and greater amount of connective tissue.
In the opposite, the presence of a large amount of newformed bone in the central
regions of the critical defect, a reduction in the amount of biomaterial and connective
tissue for ZnHA group can be seen in the.
The main conclusions of this study were that alginate–hydroxyapatite and Zn
alginate–hydroxyapatite

composite

biospheres

did

not

present

cytotoxic

characteristics. Zn alginate-hydroxyapatite showed a superior result of new bone
formation in areas of critical bone defect, when compared to the alginatehydroxyapatite group.

Histologic results demonstrated the importance of the

association of Zn element with biomaterials for a significant improvement in the
process of bone regeneration.

9

Keywords: Calcium Phosphate, Alginate, Zinc, Repair, Bone Graft.

10

1

INTRODUÇÃO
Atualmente existe uma grande variedade de opções para enxertos ósseos como

o autógeno (do mesmo indivíduo), alógeno (entre indivíduos da mesma espécie),
xenógeno (entre espécies diferentes) e aloplástico (sintético) (CAMMACK et al,
2005). Dentre essas citadas, a pouca disponibilidade óssea das áreas doadoras
intra-bucais, assim como a morbidade do procedimento cirúrgico para sua obtenção
e as desvantagens de áreas doadoras extra-bucais tem estimulado cada vez mais a
utilização dos enxertos sintéticos, bem como a sua pesquisa e desenvolvimento. O
uso do enxerto ósseo favorece o processo de reparo tecidual, funcionando como
arcabouço que permite a neoformação óssea através da osteocondução.
A hidroxiapatita está entre os biomateriais mais utilizados para realização dos
procedimentos de reconstrução óssea, uma vez que é biocompatível, possui
características ótimas de osteocondução, formando arcabouço para a migração de
células osteoprogenitoras, além de estar disponível comercialmente e possuir preço
acessível (BETTI, 2004).
A bioengenharia vem aperfeiçoando cada vez mais o desenvolvimento da
hidroxiapatita, muitas vezes associando-a com outros elementos, com objetivo de
melhorar a resposta e velocidade do organismo com relação ao reparo do defeito
ósseo. Dentre os elementos que visam melhorar a resposta tecidual à reparação
óssea destaca-se o zinco, um importante elemento biológico, considerado essencial
para estrutura e função do metabolismo ósseo (TAPIERO e TEW, 2003). Dentre
todos os tecidos do corpo humano, o osso é o que apresenta maior quantidade
deste elemento químico, tendo cerca de 160 a 300 ppm de zinco (HOLLOWAY et al,
1996).
Estudos demonstram a atuação do zinco no estímulo à formação e
mineralização de osso in vitro e in vivo, e diminuição da reabsorção óssea, uma vez
que este inibe a ação dos osteoclastos e estimula a atividade da fosfatase alcalina
(YAMAGUSHI, 1986; HALL, 1999). Além disso, o zinco demonstra estimular a
proliferação e diferenciação celular, favorecendo assim o processo de formação
ósseo (HASHIZUME e YAMAGUCHI, 1994; FRANCESCHI, 1992).
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OBJETIVO

OBJETIVO GERAL
O objetivo deste estudo foi a avaliação in vitro e in vivo de microesferas nano
estruturadas compósitas de alginato de cálcio e hidroxiapatita contendo zinco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Avaliar as características físico químicas dos biomateriais por meio das
análises de difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura, e espectroscopia
de energia dispersiva.
Avaliar a biocompatibilidade dos dois grupos de biomateriais por meio dos
testes de citotoxicidade.
Avaliar descritivamente a neoformação óssea e osteocondução por meio de
análise histológica.
Avaliar quantitativamente através da análise histomorfometrica a neoformação
óssea, presença de tecido conjuntivo e bioabsorção dos biomateriais após os
períodos experimentais de 1, 3 e 6 meses.
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MATERIAIS E MÉTODOS
SÍNTESE DA HIDROXIAPATITA PARCIALMENTE SUBSTITUÍDA POR
ZINCO (GRUPO TESTE)
A síntese da hidroxiapatita parcialmente substituída por zinco (ZnHA) se

baseou no preparo de uma solução de nitrato de cálcio [Ca(NO3)2.4H2O] e nitrato de
zinco [Zn(NO3)2.6H2O] com concentração total de cátions de 0,2 M, gotejando-se,
através de uma bomba peristáltica com fluxo de 4,5 mL/min, sobre uma solução de
0,2 M fosfato dibásico de amônio, (NH4)2HPO4, mantendo-se o pH 9 com hidróxido
de amônio concentrado (NH4OH), temperatura de 90°C e agitação mecânica de 240
rpm utilizando-se uma placa magnética.
Após gotejamento, a mistura permaneceu em digestão por 3 horas nas
mesmas condições, sendo então filtrada em funil de Buckner e ressuspendida em
água Milli-Q a 90°C por três vezes até obter pH 7,0 na água de lavagem. O pó obtido
foi seco em estufa a 100°C por 24 horas. Após, o pó passou por um processo de
maceração e peneiramento em peneira <74 µm mesh, obtendo-se assim a
hidroxiapatita parcialmente substituída com zinco 0,5% (ZnHA 0,5%).
SÍNTESE DA HIDROXIAPATITA (GRUPO CONTROLE)
A técnica de síntese da hidroxiapatita se baseou na precipitação em meio
aquoso, a partir de uma solução precursora rica em íons cálcio e fosfato (PRADO DA
SILVA, 2014; NAVARRO DA ROCHA, 2013). A síntese ocorreu com controle de pH e
temperatura da solução.
A rota obedeceu aos seguintes passos:
1- Mistura, através de agitação, de uma solução de 0,5M hidróxido de cálcio,
0,3M ácido fosfórico, e uma solução de 1M ácido lático.
2- Adição de ácido fosfórico à mistura das outras duas soluções, lentamente por
gotejamento, a uma taxa de 8 ml/min, no intuito da obtenção final de um
pó monocristalino.
3- Terminada a mistura, foi adicionada uma solução de KOH, para o pH ser
ajustado até 12, sendo o precipitado resultante envelhecido por 24 horas.
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4- Após, a solução foi filtrada em papel através de um sistema de vácuo, sendo
realizada diversas lavagens da solução, por meio da adição de água
Milli-Q com o objetivo de remover KOH e neutralizar o pH da solução.
5- O pó foi seco em estufa por 24 horas, a aproximadamente 100°C, para depois
ser desaglomerado em um almofariz de ágata.
6- Em seguida o pó passou por um processo de maceração e peneiramento, em
peneira <74 µm mesh, com o objetivo de reduzir e nivelar o tamanho dos
grânulos utilizados no processo.
ESFERAS DE HA E ZnHA + ALGINATO DE SÓDIO
Inicialmente foi preparada uma solução de alginato de sódio 1% (Fluka, Rio
de Janeiro, Brasil), utilizando água Milli-Q, sendo realizada a mistura de 0,1g de
alginato em 10 ml de água. Para incorporação total do alginato de sódio à água, foi
realizada mistura com bastão de vidro vigorosamente até formação de um gel sem a
presença de partículas espessas.
Em seguida, a hidroxiapatita parcialmente substituída com zinco foi pesada
mantendo-se uma proporção de 1:15 de alginato para ZnHA. Após a adição da ZnHA
à solução de alginato, foi realizada mistura com bastão de vidro durante cinco
minutos até incorporação completa das biocerâmicas na solução. Em seguida foi
feita a aspiração da pasta de alginato + ZnHA e gotejada em solução de cloreto de
cálcio, utilizando-se uma seringa descartável de 10ml (BD Plastipak) com agulha de
0,7mm de diâmetro (BD Precisionglide). Quando em contato com a solução de
cloreto de cálcio, o alginato de sódio reticulou-se devido a troca iônica do sódio com
o cálcio, havendo a formação de esferas de alginato de cálcio com ZnHA (FIG. 1). As
esferas permaneceram durante 24 horas na solução, a fim de permitir as trocas
iônicas durante este período. O processo para obtenção das esferas de alginato com
HA foi o mesmo.
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FIG. 1 Esferas de ZnHA e alginato em solução de cloreto de cálcio.

Após este período, as esferas foram removidas da solução, lavadas três
vezes com água Milli-Q, colocadas dentro da capela sobre um papel filtro onde
permaneceram durante 24 horas até a completa secagem.
CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

O objetivo das técnicas de caracterização realizadas foi definir as características
estruturais, superficiais, composição química e dissolução dos materiais, e com isso
reunir as suas informações mais importantes. As técnicas utilizadas foram: Difração
de Raios X (DRX) para análise de fases presentes; Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV) para análises de morfologia; Espectroscopia de Raios X (EDS)
para a quantificação de elementos químicos presentes.
Para a caracterização dos materiais foram utilizadas como base, as técnicas de:
 Difração de raios X (DRX): permitiu a identificação das fases cristalinas
presentes no material sintetizado, bem como a determinação dos parâmetros da
cela unitária e grau de cristalinidade;
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 Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS): técnica analítica
usada para analisar os elementos da amostra.
 Microscopia eletrônica de varredura (MEV): identificou a morfologia e
composição química qualitativa e semi quantitativa das amostras.
TESTES DE CITOCOMPATIBILIDADE IN VITRO

Os testes de citocompatibilidade in vitro foram realizados com o objetivo de
avaliar a toxicidade dos materiais, antes da utilização em animais. De acordo com o
Órgão Internacional de Padronização (International Standard Organization), ISO
10993, o ensaio de citocompatibilidade in vitro é o primeiro teste para avaliar a
biocompatibilidade de qualquer material.

Os testes consistiram na colocação do

material diretamente em uma cultura de células de mamíferos, sendo avaliadas em
seguida as alterações celulares por meio da utilização de corantes e da inibição de
formação de colônias celulares.
Os experimentos de citocompatibilidade foram realizados utilizando-se o
reagente Presto-blue (Invitrogen-Thermo Fisher Scientific). Os biomateriais utilizados
foram microesferas de alginato de cálcio com hidroxiapatita (HA) e microesferas de
alginato de cálcio com hidroxiapatita contendo zinco (ZnHA). O experimento de
citotoxicidade foi realizado em 3 dias.
Para a obtenção dos extratos de concentração 100mg/ml, foram adicionados
às amostras 250mL de meio de cultura α-MEM não suplementado com soro (SFB) e
os tubos foram agitados num orbital a temperatura ambiente por 24h. No primeiro
dia foi realizado o plaqueamento das células MC3T-E1, (0,8x10 4 de células por
poço) em meio de cultura α-MEM suplementado. A placa foi mantida em incubadora
a 37°C em 5% de CO2 por 24 horas.
No segundo dia, o sobrenadante do extrato foi centrifugado a 3000 RPM por
10 min e foi adicionado à microplaca de 96 poços em lugar do meio que foi retirado.
As células foram novamente incubadas por 24h a 37°C em 5% de CO2, agora na
presença dos extratos.
No terceiro dia foram adicionados 20 ul do reagente Prestoblue na placa de
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cultivo e incubados por 30min em 37°C em 5% de CO2 (FIG. 2). Como controle
negativo (C-), utilizaram-se células em meio de cultura, e como controle positivo (C+)
SDS 1%. A análise quantitativa foi realizada por fluorescência pelo método ELISA.

FIG. 2 Esquema do processo de cultura celular e adição do reagente e amostra para o teste de
citotoxicidade.

TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE IN VIVO

Os testes realizados em animais visaram analisar o comportamento do material
no organismo vivo. Este tipo de análise é fundamental, pois os modelos in vitro não
são capazes de simular completamente a complexidade do organismo.
A pesquisa ocorreu de acordo com os padrões da Diretriz Brasileira para o
Cuidado e a Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA e as
Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA, sendo possível acessar ambas pelo
site http://concea.mct.gov.br. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso
Animal (CEUA/UFF:497/14) da Universidade Federal Fluminense.
O

desenvolvimento

da

pesquisa

foi

realizado

no

Laboratório

de

Experimentação Animal (LEA) localizado no Núcleo de Animais de Laboratório (NAL)
e no Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA), ambos da UFF. As etapas de
síntese e processamento das amostras foram realizadas no laboratório de
Biocerâmica do Instituto Militar de Engenharia (IME) e no Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF).
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CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS

No estudo foram utilizados 30 ratos Wistar, fêmeas, de 03 a 04 meses de idade
pesando de 180 a 200 gramas, fornecidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório
(NAL), localizado na Universidade Federal Fluminense - Niterói, divididos em 2
grupos de 15 ratos cada. Foram realizados três períodos experimentais, de 1, 3 e 6
meses, com 5 ratos em cada grupo.

Antes e após o período experimental os

animais foram mantidos em isoladores com, no máximo, 2 animais em cada, e
alimentados com ração peletizada e água à vontade.

PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA E CIRURGIA

Todos os animais foram submetidos à anestesia geral, após jejum de 24 horas,
por via intraperitoneal seguindo o protocolo do Comitê de Ética em Experimentação
Animal da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sob injeção de solução
anestésica preparada com 100mg/kg de Quetamina a 10% (Francotar ® – Virbac –
Jurubatura, São Paulo, SP, Brasil), 10mg/kg de Xilazina a 2% (Sedazine ® – Fort
Dodge, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e 5mg/kg Midazolam (Eurofarma, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil) misturados em uma mesma seringa aplicados por via intramuscular. Após
três minutos, foi realizada tricotomia com lâmina de barbear (Wilkinson Sword ® ,
São Paulo, SP, Brasil), e degermação com solução de clorexidina degermante
(Riohex, São José do Rio Preto, SP, Brasil) e clorexidina alcoólica 2% (Riohex, São
José do Rio Preto, SP, Brasil), seguindo-se a aposição dos campos cirúrgicos
esterilizados previamente, para a delimitação e isolamento do sítio cirúrgico.
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FIG. 3 Procedimento de tricotomia da região da calvária.

Em seguida, foi feita uma incisão cutânea, bicoronal, com aproximadamente 4
cm de extensão, para exposição do tecido ósseo com cerca de 4 cm na região da
calota do animal utilizando uma lâmina cirúrgica número 15c (Solidor ® - Lamedid –
Osasco, São Paulo, SP, Brasil). Em seguida, com auxílio de uma descolador de Molt
n°9 (Quinelato ® - Quinelato – Rio Claro, São Paulo, SP, Brasil), o periósteo foi
removido e o defeito ósseo crítico confeccionado. Para isto, utilizou-se uma fresa
trefina com 8mm de diâmetro interno (SIN, São Paulo, São Paulo, Brazil), montada
em contra-ângulo com redução de 16:1 (Kavo 500 ® , Kavo Dental,
Singapura), acoplado em motor cirúrgico para implante (Driller, Carapicuíba, SP,
Brasil), a 1500 rpm, sob irrigação constante com solução fisiológica (KabiPac®,
Fresenius Kabi, Barueri, SP, Brasil) (Fig. 4 e Fig. 5).
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FIG. 4 Defeito ósseo de tamanho crítico (8 mm) criado por meio da utilização de broca trefina.

FIG. 5 Remoção parcial da calota craniana utilizando o descolador de Molt.

Por fim, os biomateriais foram implantados, de acordo com seus respectivos
grupos experimentais no defeito ósseo de tamanho crítico (Fig. 6); o retalho
reposicionado e suturado com pontos interrompidos com fio de nylon 5.0 (Ethicon®,
Johnson & Johnson, São José dos Campos, SP, Brasil) (Fig. 7). Logo após, foi
realizada a antissepsia do campo operatório, com gaze e solução não alcoólica de
clorexidina 2% para proteção da ferida cirúrgica e para evitar contaminação
secundária.

FIG. 6 Defeito ósseo preenchido com biomaterial.
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FIG. 7 Sutura realizada com pontos interrompidos e fio de nylon 5-0.

Foi realizado o protocolo de analgesia com anti-inflamatório Meloxicam
1mg/kg (Ourofinopet, Osasco, SP, Brasil), intramuscular 15 mg/1,5 ml: 1 mg/kg a
cada 24 horas e Cloridrato de tramadol (Tramal ® - Pfizer, São Paulo, SP, Brasil): 10
mg/kg, via subcutânea a cada 12 horas, ambos por um período de 03 dias. Os
animais foram observados diariamente a fim de acompanhamento pós-operatório.
No período pós-operatório os animais foram mantidos no (LEA/UFF), divididos
em caixas através de seus grupos experimentais, onde receberam alimentação e
água à vontade.
OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS

Decorridos os períodos experimentais de 1, 3 e 6 meses, os animais de cada
grupo experimental receberam dose letal de anestésico geral para coleta das
amostras e tecidos circunjacentes.
PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

Após os períodos experimentais de 1, 3 e 6 meses os animais foram
eutanasiados e as amostras foram obtidas com tecido ósseo adjacente (com ±5mm
de margem de segurança). Todas as amostras obtidas foram fixadas, descalcificadas,
desidratadas, clarificadas e incluídas em parafina para a obtenção de cortes de 5 μm
de espessura. As lâminas foram coradas com Hematoxilina e Eosina para avaliação
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histológica descritiva e semiquantitativa, e coradas com Tricrômico de Masson, para
avaliação do tecido ósseo neoformado e matriz óssea não mineralizada.
ANÁLISE DOS RESULTADOS

As lâminas obtidas dos blocos em parafina e coradas com Hematoxilina e
Eosina e Tricrômico de Masson foram observadas em microscópio de luz de campo
claro (Nikon Eclipse E400, Tóquio, Japão). Essas imagens foram capturadas por
uma câmera digital de alta resolução (Sony® HD DSC HX9V 16.2 Mega Pixels)
utilizando uma lente objetiva acroplan de 10x no laboratório de Biotecnologia
Aplicada (LABA) da UFF. A análise descritiva da resposta tecidual aos biomateriais
foi avaliada em função da presença de infiltrado inflamatório, neoformação vascular,
quantidade de biomaterial e disposição do mesmo.
ANÁLISE HISTOLÓGICA DESCRITIVA

A avaliação da análise descritiva da resposta tecidual dos biomateriais foi de
acordo com a presença de osso neoformado, presença de biomaterial residual e
presença de tecido conjuntivo com as células inflamatórias.
ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA

A visualização das lâminas ocorreu por meio da utilização de um microscópio
de luz de campo claro (Jenaval Universal, Carl Zeiss-Jena).

As imagens

selecionadas foram capturadas por uma câmera digital. A avaliação da análise
descritiva da resposta tecidual aos biomateriais foi em função da presença de
células gigantes, de tecido fibroso, de neoformação vascular e óssea. A
histomorfometria foi realizada por meio da análise digital das imagens capturadas
das lâminas coradas em HE por meio da utilização de um microscópio de luz de
campo claro (Nikon Eclipse E400, Tóquio, Japão).
A captura das imagens ocorreu através de uma câmera digital de alta
resolução (Evolution® MP color; 5.0 megapixels; Media cybernetics, Silver Spring,
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EUA). Para a delimitação das áreas de interesse, a ferramenta “count/measure” foi
configurada e duas macros criadas para automatizar a quantificação, sendo que os
valores foram automaticamente transferidos para uma planilha do software Microsoft
Excel®. Uma macro foi criada para a quantificação da área de tecido conjuntivo,
apresentando os “thresholds” determinados pela união dos intervalos RGB, descritos
anteriormente, e a outra para a contagem total da área, apresentando valores em
micrometros quadrados. A área de osso neoformado foi identificada após a
subtração da área total pela área de tecido conjuntivo, esses resultados foram
automaticamente transferidos também para uma planilha do software Microsoft
Excel®.
A análise histomorfométrica foi realizada utilizando o software Image-Pro
Plus® v. 4.5.0.29 (Media Cybernetics, Silver Spring, EUA) a partir das imagens
capturadas das lâminas coradas em HE.
ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística ocorreu a partir da composição de grupos de cinco
animais por amostras em cada período de análise.
Ao término da análise morfométrica, as médias foram comparadas entre os
grupos experimentais utilizando-se o programa InsTat® (GraphPad Software Inc.) e
os testes paramétrico – Análise de Variância (one-way); e não-paramétrico – teste de
Kruskall-Wallis, considerando um nível de significância de 0,05.
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4 RESULTADOS
ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

Os difratogramas obtidos por DRX das amostras de pós de HA e de ZnHA
apresentaram picos pouco definidos e com bandas alargadas, característicos do
padrão de difração de uma hidroxiapatita pouco cristalina (GRAFICO 1), uma vez
que é corpo verde e apresenta partículas nano. A fase presente em ambas amostras
apresentou padrão difratométrico compatível com a ficha JCPDS 09-0432, referente
à fase única hidroxiapatita. A baixa cristalinidade nas amostras de HA e ZnHA está
intimamente relacionada ao método de precipitação em meio aquoso, utilizado neste
trabalho, que envolve baixa temperatura e possui, como resultado, os pós com
pequeno tamanho dos cristalitos e características similares às do tecido ósseo
(LEGEROS, 2008).

GRAFICO 1 Presença da fase hidroxiapatita na amostra de HA e ZnHA
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ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV/EDS)

A partir das micrografias das microesferas compósitas de HA e ZnHA, na FIG.
8, foi possível observar agregados, na escala micrométrica, compostos por
partículas nanométricas de HA (FIG. 8 a; b) e ZnHA (FIG. 8 c; d).

FIG. 8 Morfologia dos precipitados nas microesferas de HA (a; b) e ZnHA (c; d).

Apesar dos resultados por DRX indicarem somente a fase hidroxiapatita nos
pós precursores de fosfato de cálcio, foram observados alguns precipitados com a
morfologia de placas.
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Na análise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) da amostra
de microesferas de alginato e hidroxiapatita (FIG. 9), foi possível observar os níveis
similares da quantidade dos elementos fósforo e cálcio nos 3 pontos de análise.

FIG. 9 EDS da amostra de HA

Além disso, foi possível também observar diferentes quantidades do elemento
Zn2+ nas diferentes morfologias dos precipitados, comprovando a influência do Zn na
precipitação de ZnHA (FIG. 10 a). Os resultados por espectroscopia de energia
dispersiva (EDS) indicaram qualitativamente a presença do elemento Zn em maior
quantidade na região dos precipitados em forma de placas (FIG. 10 b) quando
comparado com a região dos precipitados aglomerados (FIG. 10 c;d). Além disso,
pode-se observar a presença do elemento cálcio em todas as amostras (FIG. 10
b;c;d).
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FIG. 10 EDS da amostra de ZnHA, com diferentes quantidades de Zn detectadas em precipitados
com morfologias distintas.

ANÁLISE DE CITOTOXICIDADE

Pelo resultado, observamos que as amostras de ZnHA e HA não
apresentaram características citotóxicas, sendo a viabilidade celular de ambas
amostras comparadas ao controle negativo após 24 horas (GRAFICOS 2 E 3).
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GRAFICO 2 Viabilidade celular da ZnHA.

GRAFICO 3 Viabilidade celular da HA.
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ANÁLISE HISTOLÓGICA DESCRITIVA

Os resultados da análise histológica descritiva foram divididos de acordo com
o período experimental de 1, 3 e 6 meses e subdivididos de acordo com os de
biomaterial utilizado, HA e ZnHA.
PERÍODO EXPERIMENTAL DE 1 MÊS
No período experimental de 1 mês foi observada a presença de tecido
conjuntivo em abundância, grande quantidade de biomaterial e de células
inflamatórias, tanto no grupo de hidroxiapatita (FIG. 11 A e B), quanto no grupo de
hidroxiapatita parcialmente substituída com zinco (FIG. 11 C e D).
Foi observada a presença de pouco osso neoformado na região adjacente ao
defeito ósseo no grupo de ZnHA e nenhum osso novo em áreas de centro do defeito.
No grupo de HA não foi observada a presença de osso neoformado em nenhuma
região.

FIG.11 Período experimental de 1 mês. A e B : HA ; C e D: ZnHA . Área do defeito
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preenchida por tecido conjuntivo (TC), partículas de Biomaterial (BM) de tamanhos e
formatos variados. Na periferia observamos osso residente (O). Em C observa-se
pouco osso neoformado na periferia (ON). (Coloração Hematoxilina-Eosina em A e B
e Tricrômico de Masson em C e D)
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PERÍODO EXPERIMENTAL DE 3 MESES
No período experimental de 3 meses foi possível observar nas amostras de
ZnHA (FIG.12 C e D) uma neoformação óssea em diversas áreas de defeito crítico,
circundando regiões de biomateriais. Nas mesmas amostras ainda, estava presente
uma quantidade significativa de biomaterial e tecido conjuntivo ao redor.
Com relação às amostras de HA (FIG.12 A e B), não foi notada a presença de
osso neoformado em regiões de defeito crítico, enquanto que foi possível observar a
presença de biomaterial e tecido conjuntivo.

FIG.12 Período experimental de 3 meses: A e B : HA ; C e D: ZnHA. Área do defeito
preenchida por tecido conjuntivo (TC), partículas agrupadas de Biomaterial (BM). Na
periferia observamos osso residente (O). Em D observa-se início de neoformação
óssea circundando algumas partículas de biomaterial (setas vermelhas) . (Coloração
Tricrômico de Masson).
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PERÍODO EXPERIMENTAL DE 6 MESES
Analisando as imagens do grupo experimental de 6 meses, foi possível
observar nas amostras de ZnHA (FIG.13 C e D) a presença de grande quantidade
de osso neoformado nas regiões centrais do defeito ósseo, e presença quantidade
razoável de biomaterial e a presença de tecido conjuntivo.
Com relação às amostras de 6 meses de HA (FIG.13 A e B), verificou-se a
ausência de osso neoformado nas regiões de defeito crítico, notando sua presença
somente nas regiões periféricas do defeito ósseo, enquanto que houve uma
quantidade menor de biomateriais e maior de tecido conjuntivo, quando comparado
com as amostras de ZnHA do mesmo período.

FIG.13: Período experimental de 6 meses: A e B : HA ; C e D: ZnHA. A e B : Área
do defeito preenchida por tecido conjuntivo (TC), poucas partículas de Biomaterial
(BM) e osso neoformado (ON) na periferia em; C e D : Área do defeito preenchida
por tecido conjuntivo (TC) exibindo de osso neoformado (ON) no centro do defeito
com grande quantidade de partículas Biomaterial (BM) entremeadas, de tamanhos e
formatos variados. Na periferia observamos osso residente (O) - (Coloração
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Tricrômico de Masson)

ANÁLISE HISTOMOFORMÉTRICA

Os gráficos da figura 14 resumem os principais resultados relativos à
porcentagem de volume presente para cada estrutura analisada nas amostras de
alginato com hidroxiapatita e alginato com hidroxiapatita parcialmente substituída por
zinco nos períodos experimentais de 1, 3 e 6 meses.
Com relação às amostras de HA, houve uma pequena redução da quantidade
de biomateriais dos grupos de 1 mês para 3 meses, e uma redução mais
significativa de 3 para 6 meses.
As amostras de ZnHA apresentaram um aumento da quantidade de
biomateriais presentes do grupo 1 para o 3 e do 3 para o de 6 meses.
Na análise estatística da quantidade de tecido conjuntivo presente, destacase um pequeno aumento no grupo da HA de 1 para 6 meses, enquanto que esta
quantidade reduziu no grupo de ZnHA de 1 para 6 meses.
Outro fator de destaque foi a neoformação óssea, que esteve praticamente
ausente no grupo de HA em todos os períodos experimentais, enquanto que no
grupo de ZnHA apresentou um crescimento significativo ao longo dos períodos
experimentais.
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(A)

(B)

(C)

Fig.14: Gráficos de porcentagem de Biomaterial (A), Tecido Conjuntivo (B) e
Osso Neoformado (C).
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5

DISCUSSÃO

Independentemente do fato de ser encontrada em esmalte, dentina, cemento ou
osso, a apatita biológica é sempre impura e não-estequiométrica (DOROZHKIN,
2010). Neste trabalho, através do método de precipitação em meio aquoso, foi
possível a produção dos pós de HA com incorporações de íons Zn2+. As distorções
na rede cristalina da HA, após a incorporação dos íons Zn2+, observadas
comparando os difratogramas de pós de HA e ZnHA (Fig. 4.3), podem ocasionar
alterações da estrutura, cristalinidade e distribuição de carga superficial do material.
Consequentemente,

estas

modificações

podem

influenciar

diretamente

nas

propriedades físico-químicas do biomaterial, quando em condições in vitro e in vivo.
Estudos demonstram a maior influência das forças eletrostáticas e superficiais
em partículas nanométricas, quando comparadas às micrométricas, devido a sua
alta

razão

superfície/volume,

o

que

ocasionou

a

morfologia

de

agregados/aglomerados observadas no presente trabalho (REED, 1995; RAHAMAN,
2003).
Apesar dos resultados por DRX indicarem somente a fase hidroxiapatita nos
pós precursores de fosfato de cálcio, foram observados alguns precipitados com a
morfologia de placas. Essa transformação de fases pode ter ocorrido durante o
processo de reticulação, quando as esferas ficam 24h em solução aquosa de cloreto
de cálcio.
A metodologia aplicada para caracterização dos animais no presente trabalho
seguiu um protocolo de confecção de defeito ósseo crítico, uma vez que se sabe
que neste tipo de defeito o tecido ósseo o organismo do animal não possui
capacidade de reparo espontâneo durante a vida (BOHNING, 1999, BOSH,1995).
Com isso, foi possível analisar a capacidade dos biomateriais em estimular o
processo de reparo ósseo durante os períodos experimentais de 1, 3 e 6 meses.
Por meio das análises histológicas e histomorfométricas, foi possível observar
um considerável crescimento de osso neoformado nas regiões de defeito crítico ao
longo dos períodos experimentais de 3 e 6 meses no grupo de hidroxiapatita
parcialmente substituída por zinco. Enquanto que o grupo de hidroxiapatita não
apresentou formação óssea nas regiões centrais dos defeitos ósseos em nenhum
dos grupos experimentais. Estando este resultado de acordo com estudo de revisão
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sistemática recente que comprova que a hidroxiapatita dopada com zinco possui
maior potencial osteocondutor, de reparação óssea, além de atuar inibindo a ação
dos osteoclastos no processo de reabsorção ósseo (CRUZ E CALASANS MAIA,
2018).
Está claro que a diferença entre os grupos de ZnHA e HA indicou o grande
potencial do zinco como elemento extremamente importante no fenômeno da
reparação óssea. Isto pode ser justificado por este atuar no estimulo a proliferação e
diferenciação celular, assim como fator indutor da formação da fosfatase alcalina, e
da inibição da ação dos osteoclastos, o que causou uma diminuição da taxa de
reabsorção do biomaterial, mantendo o arcabouço estrutural do enxerto por mais
tempo na região do defeito ósseo, até o grupo experimental de 6 meses,
favorecendo assim a migração de células osteoprogenitoras, capazes de se
diferenciarem em osteoblastos e depositarem matriz osteóide ao redor do
biomaterial (HALL, 1999; HASHIZUME e YAMAGUCHI, 1994; FRANCESCHI, 1992).
Já no grupo de HA a taxa de reabsorção do material ocorreu de maneira mais
significativa, causando uma desestruturação rápida do arcabouço de biomaterial na
região do defeito ósseo crítico, o que impediu a migração e diferenciação das células
osteoprogenitoras nesta área.

6

CONCLUSÃO

Por meio do presente trabalho foi possível concluir que as microesferas de
alginato de cálcio com hidroxiapatita e zinco e alginato de cálcio com hidroxiapatita
sem zinco não apresentaram características citotóxicas.
As

microesferas

de

alginato

de

cálcio

com

hidroxiapatita e

zinco

apresentaram um resultado muito superior com relação a neoformação óssea nas
regiões centrais do defeito crítico quando comparadas com as microesferas de
alginato de cálcio e hidroxiapatita sem zinco.
A adição de 0,5% de zinco favoreceu a neoformação óssea, quando
comparado com o grupo de hidroxiapatita sem zinco no modelo de defeito de
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tamanho crítico de calvaria de ratos Wistar.
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Biological evaluation of zinc-containing calcium alginate–hydroxyapatite
composite microspheres for bone regeneration

ABSTRACT
Zinc is an important element for bone structure and metabolism. Its interaction with
hydroxyapatite has been investigated for the improvement of bone repair. The
objective of this study was to evaluate the in vitro and in vivo biological response to
nanostructured calcium alginate-hydroxyapatite (HA) and zinc-containing HA (ZnHA).
Cytocompatibility was evaluated by applying PrestoBlue reagent after exposing
murine pre-osteoblast cells to extracts of each biomaterial microspheres. After
physical and chemical characterization, the biomaterial microspheres were implanted
in a critical size calvaria defect (8 mm) in Wistar rats (n=30) that were randomly
divided into the HA and ZnHA groups. Tissue samples were evaluated through
histological and histomorphometric analyses after 1, 3 and 6 months (n=5). The
results showed cellular viability for both groups compared to the negative control, and
no differences in metabolic activity were observed. The HA group presented a
significant reduction of biomaterial compared with the ZnHA group in all experimental
periods; however, a considerable amount of new bone formation was observed
surrounding the ZnHA spheres at the 6-month time point compared with the HA
group (p<0.05). Both biomaterials were biocompatible, and the combination of zinc
with hydroxyapatite was shown to improve bone repair.

Keywords: Hydroxyapatite, Alginate, Zinc, Bone repair, In vitro, In vivo.
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INTRODUCTION

There is a strong demand for bone-compatible materials in the fields of orthopedics
and dentistry reconstruction. Bone defects that result from infection, traumatic injuries
and pathologies represent the most important challenges in reconstructive treatment.
Many materials, such as autogenous bone graft (same individual), allografts (different
individuals from the same species), xenografts (between different species) and
alloplastic grafts (synthetic) have been used to fill bone defects [1]. The supply of
autologous bone is limited, and the harvesting of the graft is associated with morbidity.
Research has focused on new synthetic biomaterials aiming to develop novel bone
substitutes. Hydroxyapatite is one of the most often used biomaterials for bone repair
procedures because it is bioactive and osteoconductive, i.e., it is able to chemically
bind to bone and create a scaffold for osteoprogenitor cells, respectively. In addition,
it is commercially available at a reasonable price [2]. In recent years, nanostructured
hydroxyapatite (nHA) has been investigated for use in clinical applications [2].
Particle size reduction and the consequent increased area have implications at the
atomic scale for the nHA surface when compared to the surface area fraction of
micrometric hydroxyapatite. As result, an improvement in the biological performance,
such as cellular responsiveness, bioactivity, proliferation and differentiation,
facilitates the growth of bone tissue in a short period of time [3].
Attempts have been made to improve the biologic and mechanical structure of
hydroxyapatite based on composites. HA enhanced by a polymer matrix has had
several therapeutic uses, including in cements, bone substitutes, and bone and
dental implants [4].
Zinc is an important element that can improve the bone repair response, being
considered essential for bone structure and metabolism [5]. Among all whole-body
tissues, bone contains the highest amount of zinc at 160 to 300 ppm [6].
In vitro and in vivo studies have shown that zinc acts to increase bone growth and
mineralization and decreases bone reabsorption, since it inhibits osteoclast action
and stimulates alkaline phosphatase activity [7]. Additionally, zinc induces cellular
proliferation and differentiation, favoring the bone growth process [8, 9]. A recent
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systematic review that assessed the effect of zinc incorporation into calcium
phosphate on bone repair in preclinical studies showed that zinc-containing calcium
phosphate is an interesting option for a bone regeneration biomaterial; the findings
revealed that zinc-doped calcium phosphate has the potential for increasing bone
repair [10].
Based on these previous findings, the purpose of the present study was to evaluate
the cytocompatibility and biocompatibility of zinc-containing hydroxyapatite and the
influence on bone repair when adding zinc to hydroxyapatite.

MATERIALS AND METHODS
3.1

Synthesis of hydroxyapatite

Hydroxyapatite was synthesized at the LABIOMAT (Brazilian Center for Physical
Research, CBPF, Rio de Janeiro, Brazil). The synthesis was performed by mixing a
solution of ammonium hydrogen phosphate [(NH4)2 HPO4], maintained at pH 11, to a
solution of calcium nitrate tetrahydrate [Ca(NO3)2.4H2O] under constant stirring at a
synthesis temperature of 90˚C. The resulting precipitate was filtered and washed until
the pH of the wash water was 7. Soon after, the obtained solid was dried by freezedrying for 24 h and then separated using sieves with a desired mesh.

3.2

Incorporation of Zn ions into hydroxyapatite

The incorporation of Zn2+ ions into hydroxyapatite was conducted at the LABIOMAT.
Zinc nitrate hexahydrate [Zn(NO3).6H2O] was added to calcium nitrate tetrahydrate
[Ca(NO3)2.4H2O], with a total cation concentration of 0.2 M. Next, a 0.2 M ammonium
hydrogen phosphate solution [(NH4)2HPO4] was slowly added at rate of 4.5 mL/min to
control the pH value at 9, and the solution was constantly stirred for 3 h at a
synthesis temperature of 90˚C.
After the precipitation, the samples were washed in Milli-Q water until pH 7 and then

45

dried by freeze-drying for 24 h. The resulting 0.5% Zn-hydroxyapatite powder was
then separated using sieves with a desired mesh.

3.3

Microsphere production

Hydroxyapatite and zinc-containing hydroxyapatite powders were weighed in a ratio
of 1:15 alginate/sample and added to a 1% sodium alginate solution ((Sigma
Aldrich®/FlukaBiochemika®, St. Louis, Missouri, USA), under mixing until a
homogeneous slurry was formed. The mixture was then extruded with the aid of a 10
mL disposable syringe (BD Plastipak, Curitiba, Brazil) with a 0.7 mm diameter needle
(BD Precisionglide) into 0.15 M calcium chlorid.
The formation of alginate–hydroxyapatite and zinc-containing calcium alginate–
hydroxyapatite composite microspheres was enabled through the ionic interchange
between sodium alginate and calcium chloride [11]. The microspheres remained in
the solution for 24 h to allow complete ion exchange. The samples were then
removed from the solution, washed three times with ultrapure water and placed in a
paper filter where they remained for 24 h until completely drying.

Physical and Chemical Characterization
3.4

X-ray diffraction

The biomaterials were characterized at the Military Institute of Engineering, Rio de
Janeiro, Brazil, by X-ray diffraction in a PANalyticalX'Pert X-ray diffraction system
operating with CuKα (λ = 0.1542 nm) with 40 kV and 40 mA, 0.02° steps over 100
seconds, with steps from 10° to 80°. The results were refined by the Rietveld method
(TOPAS-Academic program) to determine the fractions of crystalline phases in the
lattice parameters.
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3.5

Scanning electron microscopy

Scanning electron microscopy (SEM) was conducted at the at the Military Institute of
Engineering, Rio de Janeiro, Brazil, with a field emission gun (FEG-SEM) to analyze
the biomaterials on a FEI Quanta 250FG, operating both on high and low vacuum
modes, between 1 and 30 kV. The samples were observed after Pt deposition to
avoid electronic charging of the samples, maintaining the morphology features
without sample preparation artifacts. Secondary electron image mode was used, and
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) was performed to allow qualitative
chemical analysis of the data.

3.6

In vitro analysis – multiparametric cytotoxicity assay

Cytocompatibility was evaluated at the Brazilian Center for Physical Research, CBPF,
Rio de Janeiro, Brazil, in accordance with the recommendations contained in
ISO10993-5:2009. Extracts were prepared via the immersion of 100 mg/mL of each
biomaterial microsphere group in 250 mL of culture medium (α-MEM, Dulbecco, St.
Louis, Missouri, USA) for 24 h at 37°C. Subsequently, these extracts were added to
subcultures of a pre-osteoblast murine cell line (MC3T3-E1). First, the cells were
seeded into 96-well culture plates at a density of 0.8x104cells/well and incubated in
the presence of the extracts for 24 h at 37°C under 5% CO2. Next, 20 µL of
PrestoBlue reagent (Invitrogen-Thermo Fisher Scientific) was added to the cell
culture and incubated for 30 min at 37°C under 5% CO2. At the end of incubation
period, the cells were washed with PBS, and viability tests were performed. The
quantitative analysis was performed with enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA). The negative control (C-) was cells in the normal culture medium and the
positive control (C+) contained 1% SDS.
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3.7

In vivo experiments

Ethical considerations
All procedures were carried out in accordance with conventional guidelines in the
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (US National Institutes of Health
85-23, revised 1996). The local Institutional Animal Care and Use Committee of
Fluminense Federal University, Niteroi, Brazil (CEUA/UFF: 497/14) approved all
experimental protocols. This study is reported according to the ARRIVE guidelines
(Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) [12] and PREPARE guidelines
(Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for
Excellence) [13] with regard to the relevant items.

Animals
This study included 30 adult, skeletally matured female Wistar rats (age: 5-6 months)
weighing between 300-350 g, provided by the Laboratory Animals Centre of
Fluminense Federal University. The animals were maintained under standard
conditions with free access to food and water. They were randomly divided into 2
groups (n=15); the first group received the composite microspheres containing
sodium alginate and hydroxyapatite that was partially substituted by zinc (ZnHA), and
the second group received the composite microspheres containing calcium alginate
and hydroxyapatite (HA, control group). The rats were examined at 1, 3 and 6
months post surgery (n=5).

3.8

Anesthesia and surgical procedures

All animals were first anesthetized with ketamine 100 mg/kg (Francotar®, Virbac,
Jurubatura, São Paulo, SP, Brazil), xylazine 10 mg/kg (FortDodge, São Cristovão, RJ,
Brazil) and midazolam 5 mg/kg (Eurofarma, Rio de Janeiro, RJ, Brazil). After the
incision, a critical size calvaria defect of 8 mm was created using a trephine bur (SIN,
São Paulo, Brazil) and filled with nanostructured calcium alginate-hydroxyapatite (HA)
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or zinc-containing calcium alginate-hydroxyapatite (ZnHA), and sutured with nylon 50 (Johnson & Johnson Medical Ltd., Blue Ash, Ohio, United States). After 1, 3 and 6
months, the rats were euthanized with an overdose of the anesthetic, and the bone
block samples containing the biomaterials were removed.

3.9

Histomorphometrical analysis

Non-calcified samples were histologically processed by embedding in paraffin, cutting
into 5 μm-thick sections and staining with hematoxylin and eosin (HE) for descriptive
and semi-quantitative histological evaluation. The samples were also stained with
Masson's trichrome to evaluate newly formed bone tissue and non-mineralized bone
matrix.
For histomorphometrical analysis, a light microscope (Nikon Eclipse E400,
Tokyo, Japan) with a 10x magnification was used. The microscope was connected to
a computer and each HE-stained histological slice corresponding to the calvarial
region was captured by image acquisition software (Sony® HD DSC HX9V 16.2 mega
pixels). A descriptive analysis of the tissue response to biomaterials was evaluated
according to the presence of inflammatory infiltrate, vascular neoformation and the
amount of residual biomaterial.
Histomorphometrical analyses were performed using Image-Pro Plus®
software v. 4.5.0.29 (Media Cybernetics, Silver Spring, USA) from captured images of
HE stained slices.
RESULTS
3.10

XRD

Figure 2 shows the XRD diffraction patterns of the HA and ZnHA powders. The broad
and not well-defined peaks are characteristic of a low crystalline hydroxyapatite
phase for all samples, corresponding to the JCPDS file nº 09-0432.
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3.11

FEG-SEM results

It was possible to observe aggregates at the micrometric scale for the nanometric HA
(Figure 3 a; b) and ZnHA particles (Figure 3 c; d). Although the XRD results indicated
only the hydroxyapatite phase in the calcium phosphate precursor powders, some
precipitates with a plate morphology were observed, indicated with a red arrow
(Figure 3 c; d).

3.12

In vitro cytocompatibility assay

The cytocompatibility assay demonstrated that the calcium alginate–hydroxyapatite
microspheres and the zinc-containing calcium alginate–hydroxyapatite composite
microspheres did not present cytotoxic characteristics. The results in both groups
demonstrated cellular viability and were compared to the negative control group after
24 h.
3.13

In vivo biocompatibility assay

For the 1-month experimental period, the presence of abundant connective tissue
and a large amount of biomaterial and inflammatory cells in both the calcium
alginate–hydroxyapatite (Figure 5 a; b) and the zinc-containing calcium alginate–
hydroxyapatite groups (Figure 5 c; d) were observed. For the ZnHA group, the
presence of small, newly formed bone tissue in the region adjacent to the bone was
observed; however, no new bone in the center of the defect was verified. For the HA
group, the presence of newly formed bone tissue was not observed in any region.
For the 3-month experimental period, the presence of newly formed bone in the
center of the critical defect was not observed, whereas it was possible to observe the
presence of biomaterial and connective tissue in the HA samples (Figure 6 a; b).
However, for the ZnHA group, it was possible to observe newly formed bone in
several areas of the critical defect and in the region surrounding the biomaterial
(Figure 6 c; d). In the same ZnHA group, a significant amount of biomaterial and
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surrounding connective tissue were present.
Finally, for the 6-month experimental group, for HA (Figure 7 a; b), no newly formed
bone was observed in the regions of critical defect. The presence of new bone was
apparent only in the peripheral regions of the bone defect, whereas there was a
smaller amount of biomaterial and greater amount of connective tissue. In contrast,
the ZnHA group showed a large amount of newly formed bone in the central regions
of the critical defect, the presence of biomaterial and a reduction in connective tissue
(Figure 7 c; d).

Histomorphometrical analysis
There was a small reduction in the quantity of biomaterial from 1 month to 3 months
in the HA group. However, a more significant reduction was observed from 3 to 6
months, which represents the phenomenon of reabsorption of the biomaterials by
phagocytic cells. Furthermore, in the same period, a small increase in the amount of
connective tissue was observed.
In the ZnHA group, a small increase in the quantity of biomaterial was accompanied
by a reduced amount of connective tissue over the course of 1 to 6 months. Notably,
a significant amount of new bone formation was present throughout all experimental
periods in the ZnHA group, while the HA group showed an absence of significant
newly formed bone.
DISCUSSION
An analysis of the XRD results confirmed that the ZnHA and HA showed diffraction
patterns compatible with nano-structured and low crystallinity hydroxyapatite, similar
to that of bone tissue [14]. A similar diffraction pattern was reported for hydroxyapatite
powder, which has a small crystal size.
The production of HA powders with the incorporation of Zn2+ ions resulted in changes
to the structure, crystallinity and distribution surface charge of the biomaterial, as
observed in our previous work [11]. Consequently, these modifications can directly
influence the physical and chemical properties of the biomaterial when they are
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applied in in vitro and in vivo assessments.
In the present work, the influence of the electrostatic surface on the nanometric
particles, as compared to the micrometric particles, was demonstrated by their high
surface/volume ratio, which caused the aggregate/agglomerate morphology [15, 16].
Although the XRD results indicated only the hydroxyapatite phase in both precursor
powders, some precipitates with a plate-like morphology were observed. This
morphology transformation could have occurred during the crosslinking process
when the beads are incubated for 24 h in the calcium chloride solution.
The presence of large amounts of loose connective tissue and biomaterial after 1
month, as observed in the histologic analysis, occurred due to the short time of
implantation in the animals, which was not long enough for the osteoclasts to break
down the implanted biomaterial. For the ZnHA group, the presence of osteoblasts in
the areas adjacent to the defect, justified by the presence of preexisting bone,
allowed the migration of that cellular group, favoring the bone repair process. The
central areas of the defect required more time for bone repair, since they were further
away from the preexisting bone areas that are rich in precursor bone cells.
Furthermore, the large number of inflammatory cells was logical as a natural
response of the tissues adjacent to the surgical procedure site and due to the
presence of the implanted biomaterial. This result is in accordance with other studies
that have demonstrated this aspect in the initial period of bone repair [17].
During the 3-month experimental period, it was possible to observe new bone in the
central areas of the critical defect, adjacent to the implanted ZnHA biomaterial. This
finding suggests a favorable action of zinc as a stimulating factor for bone growth,
since the HA group in the same period did not present any new bone formation in the
central regions of the created bone defect.
Furthermore, the presence of newly formed bone in the ZnHA group was observed
after 6 months when compared with the HA group, which did not show any bone
formation in the central regions of the defect, indicating zinc to be a favorable agent
for the bone repair mechanism in regions of critical defect. These findings are in
agreement with a recent study that proved that hydroxyapatite doped with zinc is
osteoconductive, having the potential to increase bone repair and inhibit the action of
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osteoclasts, thereby reducing resorption [10].

CONCLUSION
Both of the studied biomaterials were found to be cytocompatible, biocompatible
and osteoconductors. The addition of zinc to calcium alginate-hydroxyapatite
improved bone repair.
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FIGURE LEGENDS
Figure 1: Surgical procedures. (a) 8 mm diameter defect created using a trephine bur;
(b) bone cover removed; (c) bone defect filled with biomaterial according to the
experimental group or control; (d) suture.
Figure 2: Diffractograms of HA (blue) and ZnHA (red).
Figure 3: Scanning electron microscopy images. Micrographs of the microsphere
surface. (a) and (b) microspheres of calcium alginate hydroxyapatite; and (c) and (d)
microspheres of calcium alginate hydroxyapatite containing zinc. Magnification: (a)
and (c) 500X; (b) and (d) 1,000X.
Figure 4: In vitro cell viability using MC3T3 cells exposed to extract obtained from (a)
HA and (b) ZnHA microspheres. Cells were seeded over coverslips. Medium
supplemented with 10% FBS was used as a negative control (C-), and 1% sodium
dodecyl sulfate (SDS) was used as positive control (C+). The statistical analysis
consisted of one-way ANOVA with Dunnett’s post hoc test (p< 0.05).
Figure 5: Micrographs of the 1 month experimental period samples. (a) and (b): HA;
(c) and (d): ZnHA. Defect gap filled with connective tissue (TC), Biomaterial (BM) with
different shapes and sizes. Pre-existing bone (O) in the margin. (Stain: A and B:
hematoxylin-eosin; (c) and (d): Masson’s trichrome).
Figure 6: Micrographs of the 3 month experimental period samples. (a) and (b): HA;
(c) and (d): ZnHA. Defect area filled with connective tissue (TC), Biomaterial (BM).
Pre-existing bone (O) in margin. The beginning of bone growth around the
biomaterial particles can be observed in (d) (red arrows). (Stain: Masson’s trichrome).
Figure 7: Micrographs of the 6 month experimental period samples. (a) and (b): HA;
(c) and (d): ZnHA. Defect area filled with connective tissue (TC), few particles of
biomaterial (BM). Pre-existing bone (O) in margin. Newly formed bone (ON) around
the biomaterial particles can be observed in (d). (Stain: Masson’s trichrome).
Figure 8: Relative area of newly formed bone, residual biomaterial and connective
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tissue for the HA and ZnHA groups at 1, 3 and 6 months post implantation. The areas
of newly formed bone increased for both tested materials after 6 months.
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