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RESUMO 

Sartoretto SC. O papel da proteína ASC no metabolismo ósseo associada ao uso 

de diferentes biomateriais [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2018. 
 

Uma das estratégias principais na medicina regenerativa é o preenchimento de 

defeitos ósseos com materiais biocompatíveis, a fim de otimizar o reparo ósseo 

funcional. Em particular, as propriedades como osteocondução e bioabsorção são 

melhoradas pela substituição parcial de CO3
-2 e PO3

-2 na hidroxiapatita (HA), um 

dos materiais mais utilizados mundialmente nas aplicações médicas. No entanto, a 

implantação de biomateriais pode apresentar reações inflamatórias nos estágios 

iniciais. Estudos recentes identificaram o papel da proteína ASC como mediador da 

resposta inflamatória devido ao recrutamento e formação do complexo 

inflamassoma. Os camundongos nocauteados para a proteína ASC (KO) 

apresentam resistência a doenças inflamatórias, como a artrite reumatóide e a 

esclerose múltipla, mas as contribuições da proteína ASC no reparo ósseo e na 

resposta biológica durante a implantação de biomateriais inorgânicos ainda não 

foram investigadas. Objetivou-se investigar a função de ASC na deposição de osso 

de novo avaliando a expressão genética do mRNA dos diferentes genes envolvidos 

na inflamação e reparo ósseo em resposta a HA, HA contendo carbonato (CHA) ou 

estrôncio e carbonato (SrCHA). Em seguida, células osteoprogenitoras primárias 

de camundongos do tipo selvagem/C57BL/6 e ASC KO foram coletadas e expostas 

aos meios condicionados pelos biomateriais. Através de análise histoquímica a 

coloração positiva para osteoblastos, fosfatase alcalina (ALP) e para osteoclastos, 

fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAcP) foram detectadas. Posteriormente, 

para validar a hipótese de que a ASC regula a diferenciação de osteoblastos e a 

deposição de osso de novo, camundongos de ambos os genótipos foram 

submetidos a implantação de HA, CHA e SrCHA na região de subcutâneo e tíbia. A 

análise semiquatitativa da resposta inflamatória foi avaliada segundo a Norma ISO 

10993:6:2016. O processo de reparo ósseo em tíbia foi avaliado através de 

análises histológica, histomorfométrica e imuno-histoquímica. A microtomografia 

computadorizada (µCT) foi utilizada para confirmar os dados. Testes de Elisa para 

identificação de RANKL e BALP circulantes foram realizados. A cultura primária de 



 

 

osteoblastos do grupo ASC KO apresentou níveis menores de ALP quando 

comparada com as células do tipo selvagem, independente da exposição indireta 

aos diferentes biomateriais, sugerindo ASC como uma nova proteína envolvida na 

diferenciação dos osteoblastos in vitro. Os resultados in vivo mostraram que os 

camundongos ASC KO não foram capazes de curar completamente os defeitos em 

tíbia aos 28 dias, independente do biomaterial utilizado, enquanto os defeitos da 

tíbia de tipo selvagem apresentavaram maior volume de osso novo na análise 

histomorfométrica (p=0.03), confirmado pela marcação de RUNX2. Em conjunto, 

nossos resultados sugerem fortemente que a deposição de osso de novo é um 

evento biológico ASC-dependente, que deve ser explorado no campo da 

bioengenharia óssea. 

 

Palavras chave: In vivo, Biomaterial, Proteína ASC, Reparo Ósseo, Camundongos 



 

ABSTRACT 

Sartoretto SC. The role of ASC protein in bone metabolism associated with the use 

of different biomaterials [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2018. 
 

One of the principal strategies in regenerative medicine is to fill bone defects with 

biocompatible materials in order to support functional bone healing. In particular, 

properties such as osteoconductivity and bio-absorption are improved by partial 

substitution of CO3
-2 and PO3

-2 in hydroxyapatite (HA), one of the most common 

materials used globally in medical applications. However, the implantation of 

biomaterials may present clinical limitations such as inflammatory reactions at the 

early stages. Recent studies demonstrate the roile of ASC protein as a mediator of 

the inflammatory response due to the recruitment and formation of the inflammasome 

complex. Mice knocked out for protein (ASC KO) present resistance to inflammatory 

diseases, such as rheumatoid arthritis and multiple sclerosis, but the contributions of 

the ASC protein in the bone repair and biological response to inorganic biomaterials 

for implanting have not been yet investigated. The objective was to investigate the 

role of ASC in the bone de novo deposition evaluating the mRNA gene expression of 

the different genes involved in inflammation and bone healing in response to HA, HA 

containing carbonate (CHA) or strontium and carbonate (SrCHA). Next, primary 

osteoprogenitor cells from wild type/C57BL/6 and ASC KO mice both genotypes 

were collected end exposed to conditioned medium of different biomaterials (HA, 

CHA and SrCHA). Through histochemical analysis the positive staining for 

osteoblasts, alkaline phosphatase (ALP) and for osteoclasts, tartrate resistant acid 

phosphatase (TRAcP) were detected. Subsequently, to validate the hypothesis that 

ASC protein regulates osteoblast differentiation and the bone de novo deposition, 

mice from both genotypes were submitted to the implantation of  HA, CHA and 

SrCHA in the subcutaneous and tibia region. The semiquatitative analysis of the 

inflammatory reaction was evaluated according to ISO 10993: 6: 2016. The healing 

process of tibia defects was evaluated through histological, histomorphometric and 

immunohistochemical analysis. Computerized microtomography (µCT) was used to 

confirm the data. Elisa tests for identification of circulating RANKL and BALP were 
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performed. The primary culture of osteoblasts from the ASC KO group showed lower 

levels of ALP when compared to wild type cells, independent of indirect exposure to 

different biomaterials, suggesting ASC as a novel protein involved in the 

differentiation of osteoblasts in vitro. The set of in vivo results showed that the ASC 

KO mice were not able to complete the healing of tibia defects at 28 days, regardless 

of the biomaterial used, whereas the defects in tibia of wild type group presented a 

larger volume of new bone formation in histomorphometric analysis (p=0.03) that was 

confirmed by RUNX2. Overall, our results strongly suggest that de novo bone 

deposition is an ASC-dependent biological event, which should be explored in the 

field of bone bioengineering. 

 

Key words: In vivo, Biomaterial, ASC protein, Bone repair, mice 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Biomateriais 
 

Perdas ósseas representam uma condição clínica grave devido aos 

processos patológicos, tais como osteoporose, doenças malignas, doenças 

congênitas ou inflamação. Além disso, o aumento da expectativa de vida da 

população e da violência urbana fizeram com que crescesse paralelamente o 

número de cirurgias reconstrutivas dos tecidos ósseos (Giannoudis et al., 2005). 

Dependendo da injuria sofrida pelos tecidos, longos períodos de tempo são 

necessários para reparar danos em ossos e tecidos moles e, algumas vezes, 

mesmo que haja a cura lenta, o reparo não é completo. Por isso, a regeneração de 

grandes defeitos ósseos representa um problema clínico comum e significativo 

(Giannoudis et al., 2005). Mesmo na presença de várias alternativas para o 

tratamento da perda óssea (Papakostidis et al., 2013; Fischer et al., 2013), o enxerto 

ósseo autógeno ainda é considerado a principal opção terapêutica sendo a primeira 

opção de escolha para o preenchimento de grandes defeitos (Klijn et al., 2010; 

Papakostidis et al., 2013; Fischer et al., 2013; Rickert et al., 2012). No entanto, as 

desvantagens desse tipo de enxerto incluem os níveis mais elevados de morbidade 

cirúrgica, o risco de intensa reabsorção do enxerto ósseo particularmente nas 

reconstruções em bloco (Dasmah et al., 2012), a incorporação óssea imprevisível e a 

quantidade limitada de aquisição no sítio doador (Klijn et al., 2010). Por estas 

razões, a cooperação entre cientistas de diferentes áreas do conhecimento vem 

tentando resolver este problema a fim de desenvolver materiais biocompatíveis 

capazes de otimizar a regeneração óssea e substituir o osso autógeno. 

Uma vez que a hidroxiapatita [HA, Ca10(PO4)6(OH)2] é o principal componente 

ósseo mineral, ela vem sendo largamente explorada como substituto ósseo 

(Zambuzzi et al., 2009; Bose et al., 2012; Zambuzzi et al., 2012). Suas propriedades 

físico-químicas e biológicas a tornam o substituto ósseo mais utilizado em 

procedimentos ortopédicos (An et al., 2012) e odontológicos (Alsabeeha et al., 

2012). De um modo geral, a HA é uma escolha interessante para a utilização como 

um andaime osteocondutivo a fim de promover a migração de células para o centro 
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da lesão. Essas células serão capazes de se diferenciar em células maduras e 

reconstruir o tecido danificado.  

Embora haja excelente biocompatibilidade e capacidade osteocondutora, a 

HA pode ter sua aplicação clínica limitada, pois as comercialmente disponíveis no 

mercado são sinterizadas e apresentam baixa taxa de bioabsorção. Estes fatores 

desfavorecem a regeneração tecidual pois a hidroxiapatita mantem-se no corpo por 

um longo período de tempo e ocupa o espaço que deveria ser substituído por tecido 

ósseo (Yamaguchi et al., 1995; Conz et al., 2011; Zambuzzi et al., 2006). Esta 

característica levou o Serviço Único de Saúde a descontinuar seu uso no sistema a 

partir de 2007. 

Para as aplicações clínicas busca-se ampliar a capacidade terapêutica da 

HA, para isso, modificações na sua composição química estão sendo testadas 

(Yassuda et al., 2013; Valiense et al., 2015; Calasans Maia et al., 2014) como por 

exemplo adição de íons tais como Zn2+, Sr2+, e Mg2+ a fim de mimetizar a 

hidroxiapatita natural (de Lima et al., 2011) ou a incorporação de fatores 

osteoindutores como as proteínas morfogenéticas ósseas (Carreira et al. 2014) e a 

fibrina leucoplaquetária autóloga (PRF) (Pradeep et al. 2017). Outra estratégia é 

introduzir outros elementos na estrutura da hidroxiapatita, diminuindo sua 

cristalinidade e favorecendo assim sua dissolução. A substituição parcial da OH- ou 

PO4 por CO3
2- na estrutura da HA, produzindo uma HA carbonatada (CHA) promove 

mudanças muito interessantes nas propriedades da HA, as quais devem ser mais 

exploradas em protocolos clínicos. Algumas dessas propriedades são o aumento da 

solubilidade em sistemas biológicos, estabilidade térmica e tamanho e morfologia 

das partículas (Le Geros, 1991; Bertazzo et al., 2010; Bertazzo et al., 2010; 

Calasans-Maia et al. 2015). Consideradas em conjunto, estas propriedades 

apresentam um aumento da capacidade de bioabsorção pelo organismo 

comparadas com a hidroxiapatita estequiométrica. Além disso, a cHA é um material 

nanoestruturado, pois é produzida a partir de partículas menores que 100 nm, sem 

tratamento térmico, apresentando maior semelhança com a forma natural do osso 

(Bosley, 2003).  

A adição de 5% de estrôncio (Sr) na estrutura da CHA (SrCHA) aumenta 

ainda mais as propriedades de bioabsorção e osteocondução do biomaterial 

(Valiense et al., 2015; Xue et al., 2006; Landi et al., 2008). Traços de estrôncio são 

frequentemente encontrados em tecidos calcificados (Nandari et al., 2003) 
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especialmente em regiões de alta atividade metabólica (Bigi et al., 2007). Devido a 

sua similaridade físico-química com o Cálcio (Ca), o Sr pode substituí-lo na matriz 

óssea de forma relativamente simples (Bigi et al. 2007; Dahl et al, 2001; Skoryna et 

al,1984). Xue et al. (2006), em um estudo in vitro, demostrou que cerâmicas de 

fosfato de cálcio contendo Sr promoveram um aumento na proliferação e na 

diferenciação de osteoblastos. Além disso, Estudos prévios tem demonstrado efeitos 

duplos de íons de Sr estáveis (Sr+2) para promover a neoformação óssea e diminuir 

a reabsorção (Bonnelye et al., 2008; Arlot et at., 2008). Tais características básicas 

do Sr2+ associado aos biomateriais tem motivado o interesse na preparação e 

caracterização da hidroxiapatita carbonatada contendo Sr (SrcHA) (Valiense et al. 

2015). 

De maneira geral, o problema central é desenvolver um biomaterial que 

possa mimetizar as propriedades do osso autógeno, promovendo a regeneração do 

tecido ósseo e, por consequência, recuperar sua função. Neste cenário, biomateriais 

bioabsorvíveis e capazes de induzir a regeneração óssea são alvos prioritários. 

 

1.2. Proteína ASC 
 

A homeostase dos tecidos após injúria e, nos estágios iniciais após a 

enxertia de biomateriais, é regulada por eventos mediados pela inflamação, 

principalmente pela liberação de citocinas. Na verdade, após a lesão, a formação do 

hematoma é um dos passos cruciais da cicatrização óssea. O hematoma libera 

vários fatores de sinalização que, por sua vez, ativam a migração de células 

inflamatórias e servem de modelo para a formação provisória de calos vasculares. 

As células inflamatórias então produzem fatores de crescimento e citocinas 

sinalizadoras para recrutar células-tronco mesenquimais que proliferam e se 

diferenciam em células osteoprogenitoras, cuja presença, juntamente com a 

vascularização, é determinante para a reparo ósseo efetiva (Saran et al. 2014). O 

processamento e a secreção destas citocinas inflamatórias ocorrem devido a 

complexos multiproteicos citoplasmáticos de cerca de 700 kDa denominados 

inflamassomas (Figura 1). Estes complexos são responsáveis por uma cascata 

molecular que resulta na ativação da caspase 1 a qual é capaz de clivar e ativar a 

interleucina-1β (IL-1β) e interleucina-18 (IL-18) (Figura 2) responsáveis por várias 
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atividades celulares como ativação de neutrófilos e macrófagos. (Van de Veerdonk 

et al., 2011; Filbin et al., 2006). 

 

 
Figura 1. Diferentes tipos de inflamassoma e formas de recrutar a caspase 1. 

No tipo NLRP1 a ligação é através de uma interação direta. As formas NLRP 3 e 

AIM 2 fazem uso da mediação pela proteína ASC, enquanto o mecanismo é pouco 

claro no inflamassoma IPAF que parece interagir diretamente com a caspase e não 

está claro o envolvimento com a proteína ASC (modificado de Van de Veerdonk et 

al., 2011; Filbin et al., 2006). 

 

Por vezes, o receptor da proteína presente no inflamassoma não é capaz de 

recrutar diretamente a proteína caspase e precisa de uma proteína de ligação 

chamada de Apoptosis-associated Speck-like protein Containing a caspase-1 

recruitment domain (ASC) para conectar o receptor através do seu N-terminal PYrin 

Domain (PYD) e a caspase através do C-terminal Caspase-Recruitment Domain 

(CARD) (Figura 3) (Werts et al., 2006).  

Particularmente, a proteína ASC desempenha um papel importante na 

ativação de IL-1β em monócitos, mesmo quando a caspase-1 é constitutivamente 

ativa nestas células (van de Veerdonk et al. 2011). Há evidências de que o 

funcionamento inflamatório pode afetar o desenvolvimento ósseo, porque a ativação 

constitutiva de proteínas do inflamassoma tem sido descritas como envolvidas no 

desenvolvimento esquelético anormal em modelos animais (Bonar et al. 2012), e a 

regulação do complexo receptor-ASC-caspase pode estar envolvida na falência do 

implante ortopédico, por ação indireta em osteoclastos e osteoblastos (Landgraeber 
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et al. 2014). No entanto, possíveis papéis diretos da proteína ASC na deposição de 

osso de novo durante os eventos inflamatórios de reparo ósseo após injúria ainda 

não são claros, especialmente durante a intervenção com um biomaterial substituto 

ósseo. 

 

 
Figura 2. Ativação de citocinas inflamatórias IL-1β e IL-18. A ativação das 

interleucinas é feita mediante dois estímulos distintos: ativação da transcrição da 

próforma de interleucinas e subsequente ativação por parte do inflamassoma. As 

caspases medeiam a clivagem das citocinas em formas ativas (modificado de 

Mariathasan & Monack, 2010). 

 

Baseado neste contexto o objetivo desse trabalho é é investigar o papel da 

proteína ASC na regulação da diferenciação osteoblástica e a deposição de osso de 

novo associado a ação de diferentes biomateriais para a enxertia óssea. 
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Figura 3: Adaptador da proteína ASC. Composto por dois domínios de interação 

proteína-proteína: PYD e CARD que medeiam a ativação de complexos de 

sinalização inflamatórios e apoptóticos através da ativação das caspases 

(modificado de Werts et al., 2006). 

 

Para compreender o envolvimento da proteína ASC na deposição de osso 

de novo, identificamos a importância da ativação de genes relacionados ao 

inflamassoma durante a diferenciação de pre-osteoblastos obtidos de calvária de 

camundongos, por BMP7, em osteoblastos. Os camundongos geneticamente 

modificados foram gerados pelo silenciamento do gene ASC (nocaute) e células 

primárias osteogênicas mostraram a necessidade de ASC durante o fenótipo 

osteogênico in vitro. Mais tarde, para validar nossa hipótese de que a ASC é 

importante na diferenciação osteoblástica e reparo ósseo, submetemos 

camundongos normais (Wild-Type, WT) e deficientes em ASC (ASC KO) a defeitos 

ósseos em tíbias associado a enxertia de diferentes biomateriais (HA, CHA e 

SrCHA) e a reparação fisiológica foi monitorada por diferentes tecnologias até 28 

dias. Os ratos ASC KO não foram capazes de reparar completamente os defeitos da 

tíbia e apresentaram atraso significativo do reparo, quando comparados aos 

camundongos do grupo selvagem. Resumindo nossos resultados mostraram que a 

deposição de osso de novo é afetada por eventos dependentes de ASC. A Figura 4 

mostra esquematicamente a configuração e a linha de tempo dos experimentos 

desenvolvidos. 
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 Figura 4. Resumo dos procedimentos experimentais e linha do tempo. Em 

ambos os genotipos foi avaliado o efeito da proteína ASC na diferenciação dos 

osteoblastos e na osteoclastogênese in vitro. Para os experimentos in vivo, 

implantação subcutânea e intra-óssea em tíbia foram realizadas para posterior 

análises histológica, histomorfométrica, imuno-histoquímica e µCT. Foram realizados 

testes de Elisa para quantificação marcadores ósseos circulantes.  
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2. OBJETIVOS  

 
2.1 – Objetivo geral 
 

Investigar o papel da proteína ASC na regulação da diferenciação 

osteoblástica e deposição de osso de novo associado a ação de diferentes 

biomateriais para a enxertia óssea. 

 

2.2 – Objetivos específicos 
 

- Caracterizar os diferentes biomateriais antes da implantação através 

de Espectrometria Vibracional no Infravermelho transformada de Fourier (EVIVTF) 

para avaliação dos grupamentos presentes, Difração de Raio X (DRX) para avaliar a 

cristalinidade dos materiais, Microfluorescência de rX (µ XRF-SR) para confirmar a 

presença do estrôncio e Microsciopia Eletrônica de Varredura (MEV) para avaliação 

da morfologia das microesferas. 

- Avaliar in vitro a influência dos diferentes biomateriais na atividade 

osteoblástica de camundongos Wild Type/C57BL/6 (WT) e camundongos ASC 

nocaute (ASC KO) através da exposição de osteoblastos de cultura primária aos 

meios condicionados pelos diferentes biomateriais.   

- Avaliar a influência dos diferentes biomateriais na fusão de monócitos 

extraídos da medula óssea em osteoclastos de camundongos WT e ASC KO. 

- Analisar alterações na expressão genética do mRNA de diferentes 

genes envolvidos na inflamação e cicatrização óssea. 

- Avaliar in vivo histomorfometricamente a área de osso neoformado na 

região de implantação dos biomateriais.  

- Através da microtomografia computadorizada de Raio X - µCT analisar 

de forma qualitativa a estrutura óssea obtida após a implantação dos biomateriais. 

- A partir do modelo de implantação in vivo, determinar a 

biocompatibilidade dos biomateriais através da avaliação do efeito biológico local 
após implantação do biomaterial conforme a norma ISO 10993-6:2016/Parte 
6/Anexo E, avaliando os seguintes parâmetros:  
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Ø O número e distribuição das células inflamatórias presentes na interface 

tecido-material: neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, macrófagos e células 

multinucleadas; 

Ø A presença, extensão e tipo de necrose; 

Ø Alterações teciduais, tais como a neovascularização. 

 

- Através de análise de imuno-histoquímica avaliar o perfil osteogênico dos 

genótipos marcador específico para osteoblasto. 

- Através de ensaios de ELISA quantificar, RANKL e BALP circulantes no sangue 

coletado através de punção cardíaca dos diferentes grupos de animais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Biomateriais 
 

Neste estudo, foram sintetizados três biomateriais compósitos, hidroxiapatita 

sinterizada (HA) e duas variações, hidroxiapatita carbonatada nanostruturada não 

sinterizadas (CHA) e CHA com adição de estrôncio (SrCHA), estruturados em 

esferas pela presença de alginato de sódio. 

As esferas utilizadas neste trabalho apresentam dimensões micrométricas 

de 425 a 600 µm constituídas por pós nanométricos de hidroxiapatita carbonatada 

(Tipo AB, concentração de 6% de CO3
-2) com cristais de dimensões inferiores a 20 

nm e razão Ca/P de 1,70, não sinterizadas e sintetizadas à 37°C (CHA) e esferas de 

hidroxiapatita carbonatada nanoestruturada sintetizada à 5˚C contendo 5% de 

estrôncio (SrCHA). O material controle consistiu-se de hidroxiapatita estequiométrica 

sinterizada a 1100˚C (HA). Esses materiais foram produzidos no Centro Brasileiro de 

Pesquisas Física (CBPF) sob a coordenação do pesquisador Dr. Alexandre Rossi. 

 

3.2 Síntese dos pós de hidroxiapatita carbonatada 
 

A síntese dos materiais foi realizada através do método de precipitação por 

via úmida contendo 6% de CO3-2, e razão Ca/P de 1,70, em temperatura de síntese 

de 37°C, através da adição de soluções de 0,28 M de fosfato de amônio dibásico 

[(NH4)2HPO4] e 0,0175 M de carbonato de amônio [(NH4)2CO3] a uma solução de 

0,5071 M de nitrato de cálcio [Ca(NO3)2·4H2O]. Foi utilizada uma taxa de adição de 

30 ml/min (bombas de Masterflex®), com agitação mecânica de 240 rpm (agitador 

IKA), e tempo de digestão dentro do reator de 180 minutos. Adicionalmente, esferas 

de cHA contendo 5% de estrôncio de tamanho variando entre 425 e 600 µm foram 

sintetizadas como descrito previamente (Valiense et al. 2015). Uma vez concluída a 

adição dos reagentes, os sólidos sintetizados foram filtrados (Figura 5B) e lavados 

com água deionizada (MilliQ® Millipore Corporation) até a neutralização do pH ao 

nível de pH=7 (Figura 5A). Os materiais foram liofilizados (equipamento: FreeZone1, 

Labconco) (Figura 5C e 5D) e separados segundo faixa de granulometria entre 74 

µm e 37 µm. Foram utilizadas peneiras de aço inox para evitar a contaminação. 
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Figura 5: Purificação dos pós. A. Lavagem dos pós com água deionizada 

(procedimento repetido por 3 vezes); B. filtragem dos pós obtidos; C. Liofilização; D. 

Pó obtido após a liofilização prontos para a confecção das esferas. 

 
3.3 Confecção das esferas 

 

Para a confecção das esferas foi preparada uma solução de alginato de 

sódio 1% em massa do biopolímero (Sigma Aldrich/Fluka Biochemika, Buchs, Suíça 

- lote 71240) em água deionizada. Os diferentes pós foram adicionados à solução de 

alginato de sódio na respectiva proporção de 15:1 em peso. A mistura foi agitada 

vigorosamente até a completa homogeneização e obtenção de uma pasta cerâmica 

(Figura 6A). Em seguida foi realizada a extrusão da mistura através de agulhas 24 

G 1 ¾ (0,55 x 20 mm) (BD Precision Glide®, Curitiba, PR), previamente 

esterilizadas, seguido de gotejamento em uma solução de cloreto de cálcio 0,15 M 

[CaCl2] preparada com reagente Merck (PA) (Figura 6B). As microesferas foram 

mantidas na solução de CaCl2 (em frasco fechado) por 24 horas até a sua completa 

geleificação. Passado esse período, as microesferas foram retiradas da solução e 

lavadas com água deionizada até a eliminação total da solução salina. 
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Imediatamente após a lavagem as microesferas passaram por processo de 

liofilização durante 24 horas. As microesferas foram separadas segundo a faixa de 

granulometria em peneiras de aço inox entre 425 µm a 600 µm e embaladas em 

frasco de polipropileno. A esterilização foi realizada no Instituto Alberto Luiz Coimbra 

(COPPE) por radiação gama através de Irradiador de Cobalto 60, a dose total 

aplicada nas amostras foi de 15 kGy, a taxa dose foi de 19,72 Gy/min e o tempo total 

de irradiação foi de 760 minutos. Os materiais foram estocados em dessecador com 

temperatura e umidade controlados. 

 

 
Figura 6: Confecção das esferas. A. Mistura homogênea da pasta cerâmica; B. 

Gotejamento da pasta cerâmica com auxilio de agulha 24G em solução de cloreto de 

cálcio.  

 
3.4 Caracterização dos materiais 
 
 Os biomateriais foram caracterizados por Difração de Raio X (DRX), 

Espectrometria Vibracional Infravermelha por Transformada de Fourier (EVIVTF) no 

CBPF antes da implantação nos animais a fim de reunir informações fundamentais 

relacionadas as características estruturais e composição química. Além disso, foi 

utilizada Micro-fluorescência de raio X com radiação Sincrotron (µXRF-SR) a fim de 

avaliar a presença do íon estrôncio antes e após a implantação. 
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3.4.1 Difração de Raios X (DRX) 
 

Para a caracterização quantitativa de fases minerais e cristalinas de 

materiais compostos por uma mistura de fases é utilizada a análise por Difração de 

Raio X (DRX). Uma análise comparativa com padrões difratométricos de fases 

individuais disponíveis no JCPDS – Joint Committe of Powder Diffraction Standards, 

para os vários fosfatos de cálcio foi realizada. As análises foram realizadas no CBPF 

no Laboratório de Cristalografia e Difração de Raios X, com o difratômetro de pó 

Zeiss HZG4 usando radiação de CuKa (= 1,5418 Å) e varredura angular de 10 – 

100° com passo de 0,05/s.  

 
3.4.2 Espectroscopia Vibracional no Infra Vermelho por Transformada de 
Fourier (EVIVTF)  
 

Esta técnica é utilizada para a identificação de grupos funcionais (CO3
-2, 

PO4
-3, OH-, H2O) pela comparação do modo vibracional de um material padrão. 

Permite também identificar algumas substituições importantes ou alterações na 

composição da hidroxiapatita. Pode-se diferenciar a substituição dos grupos OH- e 

PO4
-3 pelos grupos CO3

-2 por meio da presença das bandas de absorção 

características. As amostras foram preparadas e trituradas no Laboratório de 

Biomateriais do CBPF. Os espectros do infra vermelho para as amostras em pó dos 

biomateriais foram obtidos utilizando o espectrofotômetro por transformada de 

Fourier da Schimadzu, IR-Prestige 21 com detector DTGS KBr e separador de feixes 

de KBr. A análise foi realizada por transmitância utilizando pastilhas com 1% de KBr 

na região mediana do infravermelho (4000 – 400 cm-1). 

Os dados obtidos por essa análise complementam os dados observados na 

DRX pois identificam a composição química dos fosfatos de cálcio. Enquanto a DRX 

pode identificar o fosfato de cálcio, como a apatita, a espectroscopia de 

infravermelho identifica alguns elementos da sua composição, principalmente a 

substituição de grupos e a presença de grupos carbonato e hidroxila. A combinação 

dos dados da análise das amostras no DRX e EVIVTF fornecem informações 

precisas nas substituições encontradas na estrutura da HA. 
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3.4.3 Microfluorescência de raios X com radiação Sincrotron (µXRF-SR)  
  

 As amostras incluídas em resina foram seccionadas em cortes de 50 µm de 

espessura e foram analisadas por mapeamento elementar realizado em µXRF 

usando radiação Síncrotron em uma linha de feixe D09-XRF (µXRF-SR, LNLS, 

Campinas, Brasil) para confirmar qualitativamente a presença de estrôncio nas 

esferas de SrCHA antes e depois da implantação no modelo da tíbia e identificar a 

interação do elemento incorporado ao biomaterial e o meio biológico. O 

espectrômetro XRF-SR foi programado para escaneamento de 2 keV a 16 keV, 50 

mA com um cristal Ge (111), um feixe de 12 µm vertical e 22 µm horizontal e um 

detector de fluxo para as linhas KV de Cálcio e Estrôncio. A análise dos dados foi 

realizada com o software PyMca 4.7.4 (Calasans-Maia et al, 2014, Machado et al, 

2016). 
 

3.5. Análises in vitro 
 

Para investigar o papel da proteína ASC na reparo ósseo e a influência dos 

biomateriais nesse processo, o efeito da proteína ASC na diferenciação dos 

osteoblastos e na osteoclastogênese foi avaliada in vitro. Culturas primárias de 

osteoblastos e osteoclastos extraídos respectivamente de calvária e medula óssea 

de camundongos WT e ASC-KO de camundongos de 7 dias de idade foram tratadas 

com os meios condicionados dos diferentes biomateriais a 37°C numa atmosfera de 

CO2 a 5% por 24 horas. Essa etapa foi desenvolvida no Laboratório de Biopatologia 

Óssea da UNIVAQ, L’Aquila/Itália sob orientação da professora Anna Maria Teti.  

 
3.5.1. Preparação dos meios condicionados 
 

Os meios condicionados extraídos a partir dos três biomateriais testados 

foram preparados seguindo a proporção de 0,1 g de biomaterial para 2,5 ml de meio 

DMEM (Adaptação da Norma ISO 10993-5:2016) suplementado com 1% de 

penincilina/estreptomicina e 1% de L-Glutamina livre de SFB. A extração foi feita 

através da incubação dos biomateriais, a 37°C em atmosfera de 5% CO2, por 24 

horas.  
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3.5.2. Cultura de osteoclastos 
 

Camundongos ASC-KO (n=8) e WT (n=8) com idade de 7 dias foram 

eutanasiados com auxílio de bomba de gás carbônico. (Figuras 7A e 7 B) As patas 

dos animais foram removidas com auxílio de uma tesoura e a pele foi removida 

cuidadosamente (Figura 7C). Logo após, foi realizada a dissecação dos fêmures e 

tíbias com auxílio de um bisturi e uma pinça. Os ossos foram armazenados em PBS 

(phosphate buffered saline) dentro de uma placa de Petri de 3,5 cm. Com o bisturi os 

ossos foram triturados (Figura 7D) e o PBS foi coletado com o auxílio de uma pipeta 

Pasteur e transferido para um tubo falcon de 15 ml. Esse procedimento foi repetido 

até o tubo falcon ser completamente preenchido. A mistura foi centrifugada a 1380 

rpm durante 10 minutos, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido 

em 7 ml de HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution). A solução obtida foi estratificada 

cuidadosamente em 7 ml de HISTOPAQUE e centrifugada durante 30 minutos em 

560 rpm sem frenagem e aceleração (Figura 8).  

 

 
Figura 7. Procedimento cirúrgico para coleta das células presentes na medula. 
A. Os camundongos de 7 dias de idade eutanasiados em bomba de gás carbônico; 

B. As patas dos camundongos foram removidas com auxílio de uma tesoura; C. Os 

ossos foram triturados para a coleta do conteúdo intra-medular. 
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Figura 8: Obtenção do buffy coat através da estratificação das células em 
histopaque. Após o procedimento cirúrgico de coleta dos ossos longos, os mesmos 

foram triturados com bisturi e as células liberadas da medula foram coletadas 

juntamente com o HBSS. O conteúdo de HBSS e células foi transferido para um 

tubo falcon onde foi adicionado histopaque. Após a centrifugação o bufy coat foi 

separado entre o PBS e o histopaque para posterior coleta com auxílio de uma 

pipeta Pasteur. 
 

Após a centrifugação foi possível visualizar o anel de células (buffy coat) entre 

o HBSS e o Histopaque (Figura 9). O buffy coat foi coletado com o auxílio de uma 

pipeta Pasteur e ressuspendido em 7 ml de HBSS para duas lavagem seguidas. A 

solução contendo as células foi centrifugada em 1380 rpm durante 10 minutos, o 

sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspendidas em DMEM 

suplementado com 10% SFB (soro fetal bovino) e dois antibióticos (1% de 

penincilina/estreptomicina e 1% de L-Glutamina) e incubadas durante 12 minutos em 

uma placa de 3,5 cm, até que houvesse a adesão das plaquetas e células estromais 

presentes na placa de Petri e os monócitos permanececem sobrenadantes.  
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Figura 9: Formação do buffy coat entre a camada de histopaque e DMEM. 

 

O sobrenadante contendo os monócitos foi transferido para um tubo falcon de 

15 ml e após a contagem das células na câmera de Thomas, as células foram 

plaqueadas em placa de 96 poços na densidade 106 células/cm2. 5 µl/mL de rhM-

CSF (Macrophage colony-stimulating fator) and 1,2 µl/mL rhRANKL (Receptor 

activator of nuclear fator kappa-B ligand) foram adicionados às células já plaqueadas 

e a placa foi mantida em estufa à 37°C, sob atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

A adição dos meios condicionados suplementados com SFB 10%, rhM-CSF (5 µl/ml) 

e Rank-L (1,2 µl/ml) foi realizada nos dias 3 e 7 (Figura 10). 

 

3.5.3. Cultura de Osteoblastos 
 

 Em primeiro lugar, os pré-osteoblastos derivados de calvárias (MC3T3-E1, 

ATCC, EUA) foram tratados com rh-BMP7 (100 ng / mL) até 21 dias para avaliar os 

componentes relacionados ao inflamassoma. Em seguida, as amostras biológicas 

foram coletadas nos dias 7, 14 e 21 do tratamento. 

Eritrócitos 

Histopaque 

Buffy coat 

DMEM 

!"Ressuspenção"em"HBSS"–"7"ml"
!"Contrifugação"a"1380"rpm"–"10"min"
!"Ressuspenção"do"pellet"em""
DMEM"(+SFB"10%)"
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!"Contagem"

Precursores de osteoclastos 
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Figura 10. Cultura de osteoclastos. Disposição do plaqueamento dos 

osteoblastos expostos aos diferentes biomateriais na placa de 96 poços e 

cronograma para troca dos meios condicionados contendo citocinas. 

 

 As calvárias extraídas dos mesmos animais eutanasiados para a cultura de 

osteoclastos foram coletadas, dissecadas e submetidas a três processos de 

digestão. A solução de digestão era composta por 1 mg/ml de Colagenase Tipo IV 

Clostridium histolyticum e 0.25% de tripsina. Essa solução contendo as calvárias foi 

gentilmente agitada durante 20 minutos em banho-maria à 37˚C. Após a 

centrifugação o sobrenadante contendo fibroblastos foi descartado. O pellet obtido 

foi ressuspendido em nova solução de digestão e as células obtidas a partir da 

segunda e da terceira digestões foram plaqueadas em solução composta por DMEM 

suplementado com 10% de SFB. Quando atingiram confluência as células foram 

tripsinizadas (tripsina/EDTA-Gibco) durante 3 minutos ou até todas as células se 



 

29 

desprenderem da garrafa. Após a contagem do número de células na Câmara de 

Neubauer, o conteúdo suspendido foi plaqueado na placa de cultura de 96 poços 

(500.000 células/cm2) e as placas foram mantidas em estufa à 37°C, sob atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2. Quando as células aderiram a placa, as mesmas foram 

tratadas durante 6 dias com DMEM suplementando com 10% de SFB como controle 

negativo, meio osteogênico (DMEM suplementado com 10% de SFB e 10 mM de β-

glicerofosfato e 50 µg de ácido ascórbico) como controle positivo e meios 

condicionados pelos diferentes biomateriais (HA, cHA e SrcHA) suplementados com 

10% de SFB (Figura 11) obtidos de acordo com o protocolo citado anteriormente. 

 

 
Figura 11. Cultura de osteoblastos. Disposição do plaqueamento dos 

osteoblastos expostos aos diferentes biomateriais na placa de 96 poços e 

cronograma para troca dos meios condicionados. 
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3.5.4. Quantificação dos resultados in vitro  
 

Osteoclastos: Após o tratamento das células precursoras de osteoclastos com 

os diferentes meios condicionados associados as citocinas rhM-CSF e rhRankL, as 

células foram fixadas no fundo da placa com paraformaldeído 10% durante 10 

minutos. A fusão dos monócitos em osteoclastos foi quantificada através da 

coloração histoquímica marcadora de TRAcP (fosfatase ácida resistente ao 

tartarato). Os poços foram capturados com 40x de magnificação e as células 

positivas e multinucleadas foram contadas para posterior análise estatística. 
 

Osteoblastos: Passados os seis dias de tratamento as células foram fixadas 

na placa de 96 poços através da exposição a paraformaldeído 10% durante 10 

minutos. A atividade osteoblástica foi mensurada através da coloração histoquímica 

de fosfatase alcalina (ALP) utilizando o kit Sigma-Aldrich#85 de acordo com as 

instruções do fabricante. Os poços foram capturados com 40x de magnificação e as 

regiões ALP positivas foram quantificadas através do programa IMAGE J (National 

Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) para posterior análise estatística. 

 

3.6 Análise de expressão genética 
 

A reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) foi realizada utilizando 

um sistema de PCR em Tempo-Real 3 QuantStudio® para avaliar as alterações na 

expressão do mRNA nos genes relatados na Tabela 1. O RNA total foi extraído das 

células com Reagente Ambion TRIzol (Life Sciences - Fisher Scientific Inc , Walthan, 

MA, EUA) e tratado com DNase I (Invitrogen, Carlsband, CA, EUA). A síntese de 

cDNA foi realizada com Kit de Transcrição Reversa de cDNA de Alta Capacidade 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante. O qPCR foi realizado em um total de 10 µl, contendo PowerUp ™ SYBR 

™ Green Master Mix 2x (5 µl) (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 0,4 µM de 

cada iniciador, 50 ng de cDNA e H2O livre de nuclease . As mudanças de dobra 

foram analisadas usando o método de CT comparativo (ΔΔCt) normalizado para a 

expressão de GAPDH e comparado com condições estáticas como referência.  
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Tabela 1. Sequências de expressão de primers e condições de ciclo de PCR 

 
 
3.7. Análises in vivo 
 

3.7.1 Ética no manejo dos animais 
 

Os experimentos em animais e seus cuidados foram realizados em 

conformidade com as leis e políticas nacionais e internacionais (Diretiva 86/609 do 

Conselho da Comunidade Econômica Européia, JO L 358 de 1 de dezembro de 

1987, Decreto Legislativo Italiano 4.03.2014, nº26 Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana nº 61, 4 de março de 2014) e aceita pelo Conselho Institucional 

da Universidade de L'Aquila. Além disso, todos os procedimentos foram realizados 

em conformidade com o Guia NIH para Cuidados e Uso de Animais de Laboratório, 

com CONCEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal) e de 

acordo com as diretrizes da Animal Research: reporting of in vivo experiments 

(ARRIVE, Kilkenny et al., 2010) complementadas pelo Planning Research and 
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Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence (PREPARE, 

Smith et al, 2017). 

Os modelos animais foram selecionados de acordo com as diretrizes do 

Programa 3Rs (Redução, Refinamento, Substituição), que visa além de reduzir o 

número de animais durante a experimentação, minimizar a dor e o desconforto.  

Os animais selecionados neste estudo, tipo selvagem (WT) e tipo apoptosis-

associated speck-like protein containing a caspase activation and recruitment 

domain (ASC) nocaute (KO) (C57Bl/6 background) (ASC KO) foram alojados na 

unidade animal da Universidade de L'Aquila/Itália antes e depois dos procedimentos 

cirúrgicos. Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, alimentados com 

rações granuladas e água ad libitum. As recomendações nutricionais foram 

conduzidas por um veterinário sênior, como o jejum pré e pós-operatório. 

 

 3.7.2 Caracterização dos animais e grupos experimentais 
 
 No presente estudo foram utilizados 60 camundongos tipo selvagem (WT) e 

60 camundongos tipo apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase 

activation and recruitment domain (ASC) nocaute (KO) (C57Bl/6 background), 

machos, saudáveis, com expectativa de vida normal, com três meses de idade e 

peso médio de 50 gramas fornecidos pelo Laboratório de Biopatologia Óssea a 

UNIVAQ – L’Áquila –Itália (LBO).  
 Na regeneração óssea, os roedores podem apresentar uma série de 

vantagens, como melhor custo-benefício, fácil manutenção e manuseio, e permitem 

a padronização das condições experimentais em animais geneticamente similares. A 

avaliação da biocompatibilidade dos biomateriais consiste em um pré-requisito para 

a segura e eficiência clínica do material e, nesse sentido, os modelos experimentais 

utilizando animais ainda são fundamentais, pois não há modelos in vitro capazes de 

mimetizar completamente a complexidade do organismo para o estudo do reparo 

ósseo. O modelo animal é selecionado de acordo com a sua pertinência, ou seja, se 

ele é capaz de representar os aspectos de um determinado processo empírico e de 

apresentar a precisão suficiente para satisfazer a proposta. Portanto, se dados 

confiáveis puderem ser alcançados usando pequenos animais, como os roedores, é 

o desejado (Gomes & Fernandes 2011).  
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 Antes e durante os períodos experimentais os animais foram mantidos no 

Laboratório de Biopatologia (LBO) da UNIVAQ, em gaiolas específicas para esta 

finalidade. 

 Cada gaiola foi forrada com raspa de madeira seca (maravalha de pinus), 

material totalmente inofensivo, atóxico e não comestível que foi substituído 

diariamente com a finalidade de proporcionar condições favoráveis a saúde e bem-

estar dos animais, além de servir como isolante térmico e reduzir a condução de 

calor do corpo dos animais. 

 A alimentação foi à base de dieta padrão, constituída por ração granulada 

(Nuvilab), trocada diariamente para evitar a formação e proliferação de fungos por 

exposição prolongada do alimento e a água foi fornecida ad libitum, através de 

bebedouros de vidro com bico de aço inoxidável. 

 A temperatura ambiente foi mantida entre 20 e 24°C, por ser ideal para o 

crescimento dos animais e o controle de fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas 

escuro, foi estabelecido para proporcionar o ciclo metabólico correto.  

 Os animais foram divididos aleatoriamente através de sorteio em quatro 

grupos experimentais: HA, cHA, SrcHA e grupo Sham (sem a inserção do 

biomaterial) (n=5/genótipo) de acordo com os grupos e períodos experimentais 

(Figura 12). Os camundongos foram eutanasiados com bomba de gás carbônico 

conforme os períodos experimentais de 3, 7 e 28 dias após os procedimentos 

cirúrgicos.  

 

3.7.3 Procedimentos de anestesia e cirurgia 
 

Após jejum de 24 horas, todos os animais foram submetidos à anestesia 

geral por via intramuscular seguindo o protocolo da Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sob 

injeção de 0,5 ml de solução anestésica preparada com 1,0 ml de Quetamina a 10% 

(Dopalen® - 100 mg/ml), 0,5 ml de xilazina a 2% (Anasedan® - 20 mg/ml), 8,5 ml de 

tramadol 50mg/ml (Tramal® - 2 mg/kg) e 8,5 ml de solução salina estéril (KabiPac®).  
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Figura 12. Distribuição aleatória dos animais WT e ASC KO que foram submetidos 

aos procedimentos in vivo de acordo com os diferentes grupos experimentais (HA, 

cHA, SrcHA grupo sham) e períodos experimentais (3 e 7 e 28 dias). 

 
Após a ausência de reflexo à dor foi realizada tricotomia (Figura 13A e 14A) 

e degermação com solução de clorexidina degermante e clorexidina alcoólica 2% 

seguindo-se a aposição dos campos cirúrgicos esterilizados previamente, para a 

delimitação e isolamento do sítio cirúrgico. 

Uma incisão retilínea com cerca de 10 mm de extensão foi realizada na 

região dorsal dos animais em região de pele (Figura 13B) seguida de dissecção da 

pele da fáscia muscular através do uso de cabo de bisturi n°3 (Bard Parker®) lâmina 

n°15 C (Becton-Dickinson®) e da tesoura de ponta romba (Metzenbaun 15cm - 

Golgran) (Figura 13C). Após a exposição da tela subcutânea (Figura 13D) os 

diferentes biomateriais foram inseridos na região com a utilização de um medidor de 

volume padronizado (Figura 13E). A sutura foi realizada com fio de nylon 5.0 

(Ethicon®, Johnson & Johnson, Brasil) (Figura 13F) e a antissepsia com gaze e 
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solução alcoólica de clorexidina 2% para proteção da ferida cirúrgica, evitando 

possível contaminação secundária.  

 
Figura 13: Implantação subcutânea dos biomateriais. A. Tricotomia; B. Incisão de 

10 mm; C. Descolamento da pele da fascia muscular; D. Visualização do defeito; E. 

Inserção do biomaterial; C. Sutura. 

 

Na face medial interna da tíbia dos animais foi realizada uma incisão 

longitudinal a nível de pele com 1 cm de comprimento (Figura 14B). Um defeito de 1 

mm foi realizado na face media interna da tíbia com auxílio de uma fresa lança 

ø2,0X18 (S.I.N.) (Figuras 14C e 14D) para a inserção de 5 esferas dos biomateriais 

no interior do defeito (Figura 14E), seguindo-se a sutura com fio de nylon 5.0 

(Ethicon®, Johnson & Johnson, Brasil) (Figura 14F) e antissepsia com gaze e 

solução alcoólica de clorexidina 2% para proteção da ferida cirúrgica. No grupo 

sham foram realizados os mesmos procedimentos porém sem a implantação de 

biomaterial. A analgesia pós operatória foi realizada com injeção de 0,5 ml de 

solução preparada com 0,2 ml de Tramadol 50 mg/ml (Tramal® 2 mg/kg) e 10 ml de 
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solução salina estéril (KabiPac®) via intraperitoneal de 12/12 horas nos primeiros 

dois dias de pós operatório 

 
Figura 14: Implantação intra-óssea dos biomateriais. A. Tricotomia; B. Incisão; C. 

Defeito realizado com fresa lança; D. Defeito de 1 mm; E. Inserção dos biomateriais. 

F. Sutura. 

 

3.7.4 Obtenção das amostras 
 

Decorridos os períodos experimentais de 3, 7 e 28 dias, os cinco animais de 

cada grupo experimental foram eutanasiados através de uma bomba de gás 

carbônico para coleta das amostras de sangue, tecido subcutâneo e ósseo.  

Primeiramente foi realizada uma punção intra-cardíaca em cada animal com 

o auxílio de uma seringa de insulina (Figura 15A). Foram removidos 300 µl de 

sangue (Figura 15B) que foram centrifugados durante 15 minutos (Figura 15C) para 

a separação do soro (Figura 15D) e análise através de ensaios de ELISA que foram 

descritos posteriormente.  
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Figura 15: A. Punção intracardíaca para a coleta de sangue. B. Eppendorf contendo 

300 µl de sangue coletado na punção. C. Centrifugação dos eppendorfs durante 15 

minutos, a 3000 rpm e 4˚C para a separação do soro. D. Diferentes fases do sangue 

após a centrifugação. 

 

As amostras de subcutâneo foram removidas com uma margem de 

segurança de aproximadamente 5 mm de cada lado da região de implantação do 

biomaterial (Figura 16A) com o auxílio de um cabo de bisturi n°3 (Bard Parker®), 

lâmina n°15 C (Becton-Dickinson®). Com os mesmos instrumentos as tíbias foram 

coletadas e o tecido muscular que as envolve foi removido (Figura 16B).  

 
3.7.5 Processamento Laboratorial 

 

Após análise macroscópica, as amostras teciduais obtidas dos cinco animais 

de cada grupo foram colocadas em frascos previamente identificados contendo 

solução de paraformaldeído 4% tamponado com pH 7,4. As amostras foram 

mantidas no fixador durante 48 horas e, posteriormente as tíbias e as amostras de 

subcutâneo contendo HA foram descalcificadas em solução de EDTA (AllkimiaVR, 
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Campinas, São Paulo, Brazil) por 24 horas antes da inclusão em parafina (Detalhes 
da técnica no Anexo 1)  

 
Figura 16: A. Coleta da amostra de tecido subcutâneo onde foram implantadas 

esferas de biomaterial. B. Coleta da amostra de tíbia com defeito de 1 mm de 

diâmetro contendo as esferas de biomaterial no interior do defeito. 

 

A partir dos blocos em parafina obtidos do tecido subcutâneo, foram 

realizados cortes de 5 µm de espessura para coloração com Hematoxilina e Eosina 

(HE) (Detalhes da técnica no Anexo 2) para análise histológica. Dos blocos obtidos 

a partir das tíbias foram realizados cortes de 5 µm de espessura para coloração com 

HE e Tricrômico de Masson para análise histomorfométrica e com 3 µm de 

espessura para análise imuno-histoquímica.  

 
3.7.6 Análise dos resultados in vivo 
 

3.7.6.1 Análise histológica descritiva 
 

De acordo com a norma ISO 10993-6:2016 cada amostra de tecido 

subcutâneo foi cuidadosamente analisada macro e microscopicamente para registrar 

a extensão de cada reação tecidual observada. A resposta tecidual foi avaliada na 

área compreendida nas regiões circunjacentes ao implante dos biomateriais e 

interface. 
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As lâminas obtidas dos blocos em parafina e coradas com HE 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 lentes objetivas acroplan de 10, 

20 e 100x no Laboratório de Biotecnologia Aplicada (LABA) da UFF.  
 

3.7.6.2 Avaliação do efeito biológico local após implantação do biomaterial 
conforme a Norma ISO 10993-6:2016/Parte 6/Anexo E – Análise histológica 
semiquatitativa 
 

O efeito biológico após a implantação dos diferentes biomateriais testados 

foi avaliado de acordo com os critérios estabelecidos pela Norma ISO 10993-

6:2016/Parte 6/Anexo E. A partir de cada lâmina corada com HE foram capturadas 

10 fotomicrografias (campos corridos por varredura sem sobreposição) 

correspondentes as regiões circunjacentes ao biomaterial implantado. O aumento 

usado no microscópio óptico (OLYMPUS BX43, Tokyo, Japan) foi de 40x.  
O objetivo desta técnica é avaliar os parâmetros de resposta inflamatória 

incluindo a neovascularização, o grau de fibrose da cápsula fibrosa e infiltrado 

gorduroso conforme os escores apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Sistema de avaliação histológica para a classificação da presença de 

neovascularização (NV), fibrose e infiltrado gorduroso (IG). 

RESPOSTA 
ESCORE 

0 1 2 3 4 

NV 
0 proliferação 

capilar mínima, 

focal, 

1-3 brotos 

grupos de 4-7 

capilares com 

estruturas 

fibroblásticas de 

apoio 

 

ampla faixa de 

capilares com 

estruturas de apoio 

extensa faixa de 

capilares com 

estruturas 

fibroblásticas de 

apoio 

Fibrose 
0 banda estreita banda 

moderadamente 

grossa 

banda grossa banda extensa 

IG 
0 quantidade 

mínima de 

gordura associada 

à fibrose 

várias camadas 

de gordura e 

fibrose 

Acúmulo alongado 

e largo de células 

de gordura sobre o 

local do implante 

Extensas áreas de 

gordura circundando 

completamente 

o implante 
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O grau de inflamação foi avaliado conforme número e distribuição de células 

inflamatórias presentes na interface tecido-biomaterial. As células avaliadas foram: 

polimorfonucleares, linfócitos, plasmócitos, macrófagos e células gigantes e, além 

disso, foi avaliado o grau de degeneração determinado por alterações morfológicas 

teciduais através da extensão de necrose, conforme os escores apresentados na 

Tabela 3. 
Para cada fotomicrografia (40x de magnificação) foram determinados os 

escores das reações segundo as Tabelas 2 e 3. Para cada animal foi calculada a 

mediana dos escores obtidos. Esses valores foram transferidos para a Tabela 4 

sendo um valor de mediana para cada tipo celular ou reação histológica de cada 

animal (teste e controle). Em cada coluna, ou seja, para cada animal, o número das 

células inflamatórias e necrose foi somado e multiplicado por 2 obtendo-se assim o 

primeiro subtotal. O segundo subtotal foi obtido através da soma dos valores obtidos 

nos itens neovascularização, fibrose e infiltrado gorduroso. O primeiro e o segundo 

subtotais foram somados e o total do grupo foi obtido através da média de todos os 

animais de cada grupo. A média final equivale ao valor resultante da subtração do 

grupo teste pelo grupo controle (sham). O resultado final da amostra teste foi 

classificado segundo a relação abaixo: 

- Não irritante (0,0 até 2,9) 

- Levemente irritante(3,0 até 8,9) 

- Moderadamente irritante (9,0 até 15,0) 

- Gravemente irritante (> 15) 
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Tabela 3: Sistema de avaliação histológica para presença de células inflamatórias –

Polimorfonucleares (PMNs), linfócitos, macrófagos, células gigantes - e necrose. 

 
 

  

TIPO DE CÉLULA/ 

RESPOSTA 

ESCORE 

0 1 2 3 4 
PMNs 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

Línfócitos 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

Plasmócitos 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

Macrófagos 0 Raro, 1-5/phf 5-10/phf Infiltrado intenso exuberante 

Células 
Gigantes 

0 
Raro, 1-2/phf 3-5/phf Infiltrado intenso exuberante 

Necrose 0 Mínima suave Moderada exuberante 

Phf: per high powerd (400x) field 
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Tabela 4: Exemplo de tabela da análise de evolução sistêmica semiquatitativa. O 

resultado final da reação inflamatória pode ser calculado: MÉDIA (Escore da 

resposta inflamatória das células e necrose + escore da resposta tecidual)grupo – 

MÉDIA (Escore da resposta inflamatória das células e necrose + escore da resposta 

tecidual)grupo controle. 
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3.7.7 Microtomografia computadorizada de Raio X (µCT) 
  

 A análise em microtomografia computadorizada de Raio X µCT foi realizada 

nas tíbias previamente fixadas em paraformaldeído 4%. As tíbias coletadas foram 

montadas em um tubo plástico envoltas em papel umedecido com soro fisiológico 

para evitar a desidratação durante o escaneamento. As amostras foram escaneadas 

no SkyScan 1174 com tamanho de voxel de 6 µm. A voltagem aplicada de raio-X foi 

de 50 kV. A reconstrução para análise qualitativa foi efetuada com a utilização de um 

algoritmo Feldkamp modificado (Feldkamp et al., 1987) usando o software Skyscan 

Nrecon.  

 
 

3.7.8 Análise histomorfométrica das tíbias 
 

 As lâminas coradas com HE obtidas das tíbias a partir dos blocos de parafina 

foram observadas em microscópio de luz de campo claro (OLYMPUS BX43, Tokyo, 

Japan). As fotomicrografias foram capturadas por uma câmera digital de alta 

resolução (OLYMPUS SC100, Tokyo, Japan) utilizando uma lente objetiva acroplan 

de 40x. Em cada corte histológico foram capturados 3 campos corridos por 

varredura sem sobreposição correspondentes a região de implantação do 

biomaterial. Foi mensurado o volume de osso neoformado sobre o volume total da 

região de implantação dos biomateriais gerando o valor em percentual. O volume de 

biomaterial em relação ao volume total também foi avaliado a fim de investigar a 

bioabsorção dos biomateriais, assim como o valor de tecido conjuntivo.  

A análise histomorfométrica foi realizada utilizando o software de imagem 

Image-Pro Plus® 6.0 (Media Cybernetics, Silver Spring, Maryland, USA). Através 

deste programa, uma grade de 1200 pontos foi sobreposta em cada fotomicrografia. 

Cada ponto foi classificado como osso novo, biomaterial ou tecido conjuntivo 

permitindo assim determinar a densidade de cada estrutura. Os valores quantitativos 

foram armazenados na base de dados Microsoft Excel® e foram transferidos para o 

Prism® 6.0 software (GraphPad Software, Inc., California, USA) para a análise 

estatística.  
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3.7.9 Análise estatística 
 

A descrição quantitativa para a formação de osso novo, biomaterial e tecido 

conjuntivo foi realizada através descrição paramétrica com médias e intervalo de 

confiança. Após a aplicação do teste de normailidade D’Agostino and Pearson’s 

omnibus os dados foram transformados em logaritmo de Y e a variabilidade das 

medidas foi avaliada com nível de significância de 5%. A análise de variância 

(ANOVA) e pós-teste de Tukey foram aplicados para investigar das diferenças entre 

os diferentes períodos experimentais no mesmo genótipo. As diferenças entre 

animais ASC KO e WT com o mesmo tratamento foram analisados com teste t de 

Student. Valor de p<0,05 foi considerado significativo. A análise foi realizada 

utilizando o software Graph Pad PRISM 6.0 (Inc. La Jolla, CA, EUA). 

 

3.7.10 Análise Imuno-histoquímica 

Os cortes com 3-µm de espessura obtidos das lâminas coletadas foram 

dispostos em lâminas silanizadas, os quais foram desparafinizados em estufa e xilol. 

Posteriormente, os cortes foram hidratados em banhos de soluções alcoólicas em 

concentrações decrescentes. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado 

através da incubação dos cortes em peróxido de hidrogênio 3% durante 15 minutos 

em temperatura ambiente. A recuperação antigênica foi realizada em banho-maria à 

95ºC durante 44 minutos com a solução Trilogy™ Pretreatment (Cell Marque 

Corporation, Rocklin, Ca.,USA). As proteínas endógenas inespecíficas foram 

bloqueadas com leite desnatado durante 15 minutos. O anticorpo primário 

(policlonal) usado nesse experimento foi anti-Runx 2, 1:500 (Abcam, Cambridge, 

MA, USA) que foi incubado overnight em câmara escura na geladeira à 4ºC. Após 

lavagem com PBS (Phosphate Buferred Saline) foi realizada a incubação do 

anticorpo secundário Universal Immuno-enzyme Polymer (UIP) N-Histofine® Simple 

Stain MAX PO (Nichirei Biosciences INC., Tokyo, Japan) durante 30 minutos em 

temperatura ambiente e em câmara escura. Os cortes foram corados com DAB 

(Dakocytomation, Carpinteria, CA, USA) durante 5 minutos e contra corados com 

Hematoxilina de Mayer durante 50 segundos. O controle negativo foi realizado 

substituindo o anticorpo primário por PBS (Detalhes da técnica no Anexo 3). 
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As fotomicrografias fora obtidas a partir do mesmo protocolo descrito 

anteriormente. Os resultados da análise imuno-histoquímica foi calculado através 

de avaliação semi-quantitativa usando uma escala de 0-3 (0, ausência; 1 leve 

[<10% de células positivas]; 2, moderada [10-25%]; 3, intensa [>25%]. 
 

3.7.11 Ensaios ELISA  
 

As amostras de soro coletadas foram submetidas à detecção BALP e 

RANKL (kit Duo Set® RANK Ligand, cat #: DY462, CUSABIO BALP ELISA kit, cat #: 

CSB-E11914m e TRANCE/RANKL/TNFSF11 cat. # DY462, R&D Systm, 

Minneapolis, MN, USA respectivamente) por ensaios ELISA, de acordo com as 

instruções do fabricante. 

O teste de ELISA, também conhecido como ensaio de imunoabsorção 

enzimática baseia-se nas reações antígeno-anticorpo detectáveis através de 

reações enzimáticas. A enzima reage com um substrato incolor produzindo um 

produto colorido que é ligado a um anticorpo específico que reconhece um antígeno 

alvo. Se o antígeno estiver presente, o complexo anticorpo-enzima irá se ligar a ele 

e a enzima catalisará a reação. A mudança de cor, tornado-o colorido, indica a 

presença de antígeno. 

Conforme orientações do fabricante, uma placa de  96 poços foi coberta com 

100 µl de anticorpo de captura (diluição de de trabalho de 0,4 µg/ml de PBS) e 

incubada overnight. Após este período os poços foram lavados com 400µl de wash 

buffer por três vezes. O bloqueio dos poços foi realizado com 300 µl de reagente 

diluente em cada poço, incubados em temperatura ambiente durante uma hora, 

seguido de lavagem com PBS. A quantidade de 100 µl de cada amostra foi 

plaqueada no seu respectivo poço e placa foi incubada durante duas horas. O 

anticorpo de detecção (100 µl) foi plaqueado, encubado durante duas horas em 

temperatura ambiente, seguido de lavagem. 100 µl de Streptavidin na diluição de 

trabalho foi plaqueada incubada durante 20 minutos  evitando luz direta. Depois da 

lavagem, 100 µl de solução de substrato foi plaqueada e mantida conforme 

procedimento anterior. Foram adicionados 50 µl de solução stop e a placa foi agitada 

levemente para a mistura completa. A densidade óptica de cada poço foi avaliada 

através de um leitor de microplacas fixado para 450 nm. Os valores obtidos para os 

poços teste foram normalizados com valores controle.  
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4 – CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados mostram pela primeira vez que a ASC é uma proteína 

envolvida na deposição de osso de novo em uma diferenciação de osteoblastos 

inflamassoma-dependente. Assim, propomos a ASC como uma proteína importante 

envolvida no reparo ósseo, que controla mecanismos essenciais que acoplam a 

inflamação, a diferenciação dos osteoblastos e a osteoclastogênese, modulando o 

remodelamento ósseo fisiológico. 

A CHA e a SrCHA foram consideradas mais bioabsorvíveis do que a HA, além 

disso, a CHA apresentou melhores resultados no reparo ósseo para o grupo WT, 

porém a implantação dos diferentes biomateriais não foi capaz de suprir o atraso no 

reparo ósseo nos camundongos ASC KO. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. 
 
Tabela A. Etapas do processamento histológico e inclusão em parafina. 

 

Passo Etapa Reagente Duração 

1 Desidratação Álcool 70% 1 h 

2 Desidratação Álcool 80% 1h 

3 Desidratação Álcool 90% 1h 

4 Desidratação Álcool 95% 1h 

5 Desidratação Álcool 100% 1h 

6 Desidratação Álcool 100% 1h 

7 Desidratação Álcool 100% 1h 

8 Clarificação Xilol 1 1h 

9 Clarificação Xilol 2 1h 

10 Impregnação Parafina 1 1h 

11 Impregnação Parafina 2 2hs 

12 Inclusão Parafina - 

13 Microtomia – 5 µm - - 

14 Pescagem - - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 

 
Anexo 2 
 
Tabela B. Etapas da coloração de Hematoxilina e Eosina 

 

Etapa -   Reagente Tempo Banhos 

Desparafinização – Xilol 1 10 min 1 banho 

Desparafinização – Xilol 2 10 min 1 banho 

Hidratação - Álcool absoluto 5 min 1 banho 

Hidratação - Álcool 95% 5min 1 banho 

Hidratação - Álcool 70% 5min 1 banho 

Lavar em Água corrente 3 min  

Coloração -Hematoxilina 5 min 1 banho 

Diferenciador Rápido 1 banho 

Eosina 1min 1 banho 

Lavar rápido   

Álcool 70% 30 seg 1 banho 

Álcool 95% 30 seg 1 banho 

Álcool absoluto 3 min 1 banho 

Álcool absoluto 5 min 1 banho 

Álcool/xilol (1:1) 5 min 1 banho 

Xilol 5 min 1 banho 

Xilol 5 min 1 banho 

Montagem em bálsamo de Fischer   
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Anexo 3.  
Protocolo para Reações imuno-Histoquímica 
1. Cortes de 3 µm em lâmina de carga. 

2. Desparafinização: banhos sequenciais de xilol I (estufa por 60 min) e xilol II (20 

min) e hidratação dos cortes –álcool absoluto, álcool a 90º, álcool a 70º e álcool a 

50º. (5 min cada). 

3. Inativação da Peroxidase endógena: peróxido de hidrogênio (30 Volumes) diluído 

em 250mL de metanol a 30% por 15 minutos, lavar em água destilada 3x. 

4- recuperação antigênica: Trilogy (diluir 1:400) em água destilada, no banho-maria 

a 96°C por 40 minutos, retirar e deixar resfriar por 20 minutos em água corrente e 

lavar com tampão PBS. 

5. Bloqueio de ligações inespecíficas: leite desnatado 37º por 15 minutos. 

6. Fazer a diluição dos anticorpos primários a serem utilizados segundo a tabela dos 

controles. Para diluição, utilizar a solução PBS/BSA a 1%.  

7. Secar as lâminas com papel toalha e aplicar 200µL sobre o corte com o anticorpo 

primário desejado; para delimitar a área de aplicação, circundamos os cortes de 

cada lâmina com a caneta Dako. Depois, colocar as lâminas em câmara úmida 

escura na geladeira por no mínimo 16 horas (“overnight”).  

8. Após as 16 horas, retirar as lâminas da geladeira, desprezar o anticorpo primário, 

colocar as lâminas nas cubas verticais e fazer 3 lavagens com PBS 1x. 

9. O anticorpo secundário Universal Immuno-enzyme Polymer (UIP) N-Histofine® 

Simple Stain MAX PO (Nichirei Biosciences INC., Tokyo, Japan) incubado por 30 

minutos.em temperatura ambiente, estando as lâminas em câmara escura. 

10. Lavar as lâminas em PBS 1x - 3 x por 1 minuto. 

11. Para a etapa do DAB líquido (Dako K3468) colocam-se as lâminas na câmara ou 

sobre toalhas de papel na bancada e aplica-se a solução de 20 µL de DAB líquido 

para 1000 µL de seu diluente específico, por 5 minutos em temperatura ambiente. 

12. Água corrente para lavagem por 5 minutos. Neutralizar o DAB com água 
sanitária e realizar descarte apropriado.  

13. Contra-coloração com Hematoxilina de Harris por 50 segundos. 

14. Lavar em água corrente por 8 minutos. Segudo de desidratação : álcool absoluto 

em 3 trocas rápidas (álcool absoluto I, II e III )  

15. Diafanização - Xilol. 

16. Montagem das lâminas em Enthelan/Bálsam  
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ABSTRACT  

Introduction: The apoptosis-associated Speck-like protein containing a caspase-1 recruitment 

domain (ASC), present in inflammasomes, regulate inflammation events and is involved in 

osteogenic phenotype. However, its interaction in bone repair associated with bone substitute 

biomaterials is still unclear. 

Objective: The aim of this study was to identify in vitro and in vivo the role of ASC protein 

in the bone response to inorganic bone substitute biomaterials: stoichiometric hydroxyapatite 

(HA), nanostructured carbonated hydroxyapatite (CHA) and CHA containing 5% Strontium 

(SrCHA).  

Material and methods: Osteoprogenitor cells from Wild-Type C57BL (WT) mice and ASC 

Knockout C57BL (ASC KO) (n=6) were obtained and cultured in the presence of conditioned 

medium from HA, CHA, and SrCHA, being alkaline phosphatase (ALP) the biomarker for 

osteoblast differentiation. After physicochemical characterization, spheres of each 

biomaterials were implanted in the subcutaneous tissue and tibia bone defects of WT and 

ASC KO mice. After 3, 7 and 21 days, samples from subcutaneous tissue and tibia were 

collected for histological and histomorphometric analysis, respectively. Moreover, the tibia 

samples were evaluated by computerized microtomography (µCT) to validate the 

histomorphometric results. X-Ray Microfluorescence (μFRX) allowed the detection of 

Strontium in the biomaterial before and after implantation. Statistical analysis was performed 

by Two-Way ANOVA with post-hoc Tukey’s test at 95% level of significance. 

Results: Densitometry of ALP staining showed lowest values to HA group while only SrCHA 

group was similar to the group with osteogenic medium. In the subcutaneous analysis, CHA 

and SrCHA presented time-dependent bio-absorption and showed higher recruitment of 

inflammatory cells compared to HA, however, this difference was not ASC dependent. 

Independently of the biomaterial used, the WT presented higher bone deposition than ASC 
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KO. After 28 days, bone density in CHA group was almost 2 fold higher in WT group than 

ASC KO mice. HA was virtually nor resorbed throughout experimental periods, in opposition 

to CHA spheres that were reduced to half area after 28 days. 

Conclusion: The CHA and SrCHA were considered more bio-absorbable than the HA, being 

bone deposition higher in CHA group for WT mice. None of the tested biomaterials overcame 

the delay in bone repair of ASC KO mice. 

 

Keywords: hydroxyapatite; Bone formation; Inflammasome; ASC; Biomaterials. 
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INTRODUTION 

 

Critically, large fractures generally do not heal, but instead end up as a non-union if not 

treated by extended and complicated surgical methods, such as bone grafting (Dasmash et al. 

2012). Often, for autogenous grafting, the donor sites available in the skeletal system for 

harvesting autogenous spongious bone grafts are limited and a number of complications are 

related in this case, such as local infections and pain at the immediate donor site. In the same 

scenario, bone segmental defects from tumor resection may affect a large area where 

osteoconductive and osteoinductive materials were completely removed, which often results 

in amputation as a reasonable clinical decision (Liu et al. 2015). Altogether, these clinical 

outcomes require immediate progress in the field of bone bioengineering.  

Because hydroxyapatite [HA, Ca10(PO4)6(OH)2] is the main bone mineral component, it has 

largely been explored as a bone substitute (Zambuzzi et al. 2009; Bose et al. 2012; Zambuzzi 

et al. 2012). Synthetic HA is an interesting choice for exploration as a scaffold to promote cell 

migration to the center of the lesion, where it is able to differentiate into the mature cells 

involved in the restoration of the damaged tissue. However, HA-based biomaterials are 

usually sintered ceramics, aiming to achieve improved mechanical properties, but, 

consequently, have low rates of bio-absorption, which disfavors bone regeneration by 

remaining in the body for a long time and occupying the space in which novel bone tissue 

would be deposited (Yamaguchi et al. 1995; Conz et al 2012; Zambuzzi et al. 2006) 

Therefore, diverse modifications in the chemical composition of HA have been proposed, in 

an effort to broaden its therapeutic capacity (Soriano-Souza et al. 2015; Valiense et al. 2016; 

Calasans-Maia et al. 2014) In this context, the partial substitution of OH- or PO4
-3 with CO3

2- 

in the HA structure, producing carbonated HA (CHA), promotes very interesting changes in 

HA properties, which should be explored further in clinical protocols. Some of those 
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improved properties are solubility in physiology systems, thermal stability, particle 

morphology, and size (LeGeros et al. 1991; Bertazzo et al. 2010; Zambuzzi et al. 2011; 

Mavropoulos et al. 2012; Gemini-Piperni et al. 2014) which, taken together, contribute to an 

increase of the organism’s bio-absorption capability of CHA when compared with regular 

HA. Moreover, addition of 5% of strontium in the CHA structure (SrCHA) further increased 

the osteoconduction and bio-absorption properties (Valiense et al. 2016; Xue et al. 2006; 

Landi et al. 2008).  

After tissue injury of different etiologies or after grafting of bone substitute biomaterials, the 

physiological phases for homeostasis initiate. This phase is regulated by events mediated by 

inflammation following the release of cytokines that recruit mesenchymal stem cells to 

proliferate and differentiate in osteoprogenitor cells, which under favorable conditions 

determine effective bone healing. The inflammasomes, process that is called the secretion of 

these inflammatory cytokines, is responsible for a molecular cascade that activate the caspase 

1, which is able to cleave and activate the cytokines IL-1β and IL-18 (Van de Veerdonk et al. 

2011; Vanaja et al. 2015). The apoptosis-associated Speck-like protein containing a caspase-1 

recruitment domain (ASC), is a link protein that to connect the receptor protein present in 

inflammasome and the caspase protein through its N-terminal PYrin Domain (PYD) and the 

caspase trough it c-terminal Caspase-Recruitment Domain (CARD) (Werts et al. 2006).  

There is evidence that an inflammasome-related genes reprogramming during osteoblast 

differentiation and an important dependency on ASC protein in vitro (nosso artigo ASC- 1), 

moreover, this complex might impact on bone development, since constitutive activation of 

inflammasome proteins have been identified to be involved in abnormal skeletal development 

in animal models (Bonar et al. 2012). Although previous studies showed ASC as a protein 

involved in bone healing, which might control essential inflammatory mechanisms, osteoblast 

differentiation, osteoclastogenesis and modulating physiological bone remodeling, events of 



 

57 

bone repair after injury especially during intervention with a bone substitute biomaterial is 

still unclear. 

Based on this background, the purpose of this present work was to identify in vitro and in 

vivo the role of ASC protein in the bone response to inorganic bone substitute biomaterials. 

For this, we subjected normal (Wild-Type, WT) and ASC-deficient (ASC KO) mice to tibia 

bone defects and treatment with three different biomaterials (HA, CHA and SrCHA). Figure 

1 schematically shows the setup and timeline of the experiments involved.  

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Synthesis of biomaterials 

The HA group consisted of 425 to 600 µm spheres of stoichiometric HA synthesized at 90 °C, 

Ca/P ratio of 1.67, and sintered at 1,100 °C. CHA microspheres with sizes between 425 to 600 

µm with additional sub-20 nm particles were synthesized according to precipitation wet 

method that contained 6% CO3
-2 and a Ca/P ratio of 1.70. Aqueous solutions of extra-pure 

calcium nitrate tetrahydrate, dihydrogen ammonium phosphate, and ammonium carbonate 

were mixed and maintained at 37 °C for 2 hours at pH 13 in the presence of KOH. 

Additionally, CHA spheres containing 5% Sr2+ with sizes ranging from 425 to 600 µm were 

synthesized (SrCHA). The synthesized solids were filtered and washed with deionized water 

(MilliQ® Millipore Corporation) until the pH was neutralized. The material was then 

lyophilized and separated according to a granulometric range between 37-74 µm. The 

powders of HA, CHA and SrCHA were separately mixed in a sodium alginate solution 

(Sigma Aldrich®/Fluka Biochemika®, St. Louis, Missouri, USA), 1% wt with light agitation 

of calcium chloride (CaCl2, 0.15 M) at room temperature (approximately 20°C) to obtain 

microspheres with different diameters. The ionic interchange between the sodium alginate and 



 

58 

calcium chloride results in the shape of spheres; it also modulates the degradation rates of the 

biomaterial (Calasans-Maia et al. 2015). The HA samples were sintered at 1000°C for 27 

hours to obtain a crystalline biomaterial, and the CHA and SrCHA spheres were not thermally 

treated. Spheres were sterilized with gamma radiation (25 kGrays) according to ISO 11137 

(Sterilization of health care-products-Radiation) at the Nuclear Instrumentation Laboratory, 

COPPE, Rio de Janeiro Federal University. 

 

Characterization of biomaterials 

X-Ray Diffraction (XRD) - A Zeiss HZG4 X-ray powder diffractometer was used with 

radiation from CuKa (= 1.5418 A ̊) and angular scanning from 10-100° with a 0.05/s step. For 

analysis, the samples were placed onto a slide in powdered form for later reading in the 

apparatus.  

Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy - The infrared spectra for the powdered 

biomaterial samples were obtained using the Fourier transform spectrophotometer from 

Schimadzu, IR-Prestige 21, with a DTGS KBr detector and a KBr beam separator. Analysis 

by transmittance was performed using tablets with 1% KBr in the median infrared range 

(4,000-400 cm-1). 

X-ray microfluorescence with synchrotron radiation (µXRF-SR) – The 50 µm resin sections 

were analyzed by elemental mapping performed under µXRF using synchrotron radiation on a 

D09-XRF beam line (µXRF-SR; LNLS, Campinas, Brazil) to qualitatively confirm the 

presence of Sr in the spheres of SrCHA before and after implantation in tibia model and 

identify the interaction between the Sr of the biomaterial and biological medium. The XRF-

SR spectrometer was scanning at 2 keV to 16 keV, 50 mA with a Ge (111) crystal, beam of 

12 µm vertical and 22 µm horizontal and a flow detector for the KV lines of calcium and 
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strontium. The data analysis was performed with PyMca 4.7.4 software. (Machado et al, 

2016). 

 

Preparation of the conditioned medium 

0.1 g/mL of each biomaterial (HA, CHA, and SrCHA, respectively) were incubated in  free of 

Fetal Bovine Serum (FBS, Gibco, Life Technologies, Uxbridge, UK)) at 37 °C in a 5% CO2 

atmosphere for 24 hours. 

 

Cell cultures and osteoblast differentiation analysis  

Calvariae from 7 days-old WT/C57BL6 and ASC KO mice were removed, cleaned from soft 

tissues and digested three times with 1 mg/ml Clostridium histolyticum type IV collagenase 

and 0.25% trypsin, for 20 min at 37 °C with light agitation. The cells obtained from second 

and third digestions were plated and grown in DMEM plus 10% FBS. The cells at confluence 

were trypsinized, plated at low density (500.000 cells/cm2), and treated for 6 days with 

DMEM 10% FBS (control medium, CM). Osteogenic medium (OM, DMEM plus 10% FBS 

supplemented with 10mM β-glicerophosphate and 50µg/ml ascorbic acid) was used as 

positive control for ALP, and conditioned medium from biomaterials HA, CHA, and SrCHA 

obtained according to experimental protocol was used as test groups. Cells were fixed in 4% 

paraformaldehyde during 10 min, and soon after washed with PBS extensively. Cytochemical 

positive staining for the activity of the osteoblast marker alkaline phosphatase (ALP) was 

detected using the Sigma-Aldrich kit# 85, according to the manufacturer's instruction and then 

analyzed quantitatively using Image J software.  

In vivo analysis 

Guideline Requirements - Animal experiments and their care were performed in conformity 

with national and international laws and policies (European Economic Community Council 
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Directive 86/609, OJ L 358, 1, December 12, 1987; Italian Legislative Decree 4.03.2014, 

n.26, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no. 61, March 4, 2014) and accepted by the 

institutional board at the University of L’Aquila.  Moreover, every procedure was carried out 

in compliance with the NIH Guide for Care and Use of Laboratory Animals, with CONCEA 

(National Council for Control of Animal Experimentation) and accordance with ARRIVE 

guidelines (Kilkenny et al. 2010). In addition, the animal models were selected in accordance 

with the guidelines of 3Rs Program (Reduction, Refinement, Replacement), which aims 

besides reducing the number of animals during experimentation; minimize pain and 

discomfort. All animal experiments and breeding were performed in compliance with the NIH 

Guide for Care and Use of Laboratory Animals  

Welfare of animals - The animals selected in this study, Wild type (WT) and apoptosis-

associated speck-like protein containing a caspase activation and recruitment domain (ASC) 

knockout (KO) mice (C57Bl/6 background) (ASC KO) were vital, with an overall normal life 

span. Before and after surgical procedures, the animals were housed in the animal Facility of 

the University of L’Aquila, Italy, they were kept in individual cages and were fed with 

pelleted rations and water ad libitum. The nutritional recommendations of animals were 

conducted by a senior veterinarian, as the animal care pre- and post-operative fasting.  

Experimental groups - WT/C57 and ASC KO mice three-month-old (n=60 for each group) 

males and with an average weight of 50 g were used. The mice were divided through a 

random draws by the principal investigator into four experimental groups as follows: sham, 

CHA, SrCHA, and HA (n=5/genotype). The sample size was selected in accordance with the 

guidelines of 3Rs Program, using the minimum animal number enough to perform the 

normality test.  

Surgical procedures – The anesthesia procedure were initiated after fasting for 24 hours, 

through intramuscularly injection with a 0.2 mL of anesthetic solution prepared with 1.0 mL 
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of 10% ketamine (Dopalen®, 100 mg/mL), 0.5 mL of 2% xylazine (Anasedan®, 20 mg/mL), 

and 8.5 mL of sterile saline solution (KabiPac®). Following administration of anesthesia, the 

dorsum and the right tibia of each animal were shaved and cleaned. A surgical incision 1 cm 

large was made on the skin of the animal’s back, with dissection of the underlying 

subcutaneous tissue using blunt-tipped scissors yielding a cavity to implant the biomaterial. 

Also, on the mid-tibia front skin a 5 mm large longitudinal and straight incision was made, the 

muscle was split and the periosteum stripped to expose the tibia surface. A spear drill was 

insert in the anterior and proximal portion of the metaphysis of the tibia and a 1 mm 

perforation was made, then, the injury area was filled with five biomaterial microspheres. The 

edges of the incision were sutured using 4-0 black silk sutures (Ethicon, Johnson & Johnson, 

Brazil) followed by asepsis with a 2% alcoholic chlorhexidine solution (Riohex Scrub®; 

Rioquimica, São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil) to avoid any infection. Tramadol 

(Tramal® 50 mg/mL) was administered (12,5mg/kg) twice daily on the first two 

postoperative days for pain control. The same procedures were performed in subcutaneous on 

the sham control group, but without implantation of the biomaterial. The mice were 

euthanized 3, 7, and 28 days post-surgical procedures.  

Macroscopic analysis and Histological Processing - After euthanasia, the subcutaneous 

samples were removed with a margin of safety of approximately 5 mm on each side of the 

implantation region, and the bioabsorption of the biomaterials was analyzed macroscopically. 

Immediately after macroscopic analysis, the samples were fixed in a 4% formaldehyde 4 

phosphate-buffered at pH 7.2 for 48 hours. Also, the tibia were dissected, collected, fixed in 

buffered 4% formalin and mounted in a plastic tube to X-ray micro-computed tomography 

(µCT) analysis. Then the subcutaneous and tibia samples were embedded in paraffin, cut to 

obtain sections of 5 µm, in which were stained with Hematoxylin and Eosin (HE). The 

decalcification of subcutaneous and tibia samples was done with 10% buffered ethylene-



 

62 

diaminetetraacetic acid (EDTA) for two days at room temperature prior to the histological 

processing described above. One sample of each tibia wasn’t decalcified and was embedded 

in resin (Technovit 7200 VLC, Kultzer & Co., Wehrheim, Germany) and the blocks obtained 

were reduced to a final thickness of approximately 50 µm and analyzed in µWRF. All 

histologic slides were coded, and two experienced examiners have blindly evaluated the slides 

concerning the experimental group and experimental periods for the descriptive histologic and 

histomorphometric evaluation. 

Subcutaneous Tissue Analysis - The HE-stained tissue slices of the subcutaneous samples 

were observed in optical microscope (OLYMPUS BX43, Tokyo, Japan), and the images were 

captured using a high-resolution digital camera (OLYMPUS SC100, Tokyo, Japan). A semi-

quantitative histological analysis was done on each slide, from which 10 images were 

captured (40x magnification) in fields obtained without superposition, corresponding to the 

regions surrounding the implanted biomaterial. The inflammatory response parameters 

(neovascularization, fibrous capsule, and fatty infiltrate) (Supplementary Table 1), the 

number and distribution of inflammatory cells (neutrophils, lymphocytes, plasmocytes, 

macrophages, and giant cells) (Supplementary Table 2) present at the tissue-biomaterial 

interface, and the extension of necrosis were considered according to the scoring system 

established in the ISO 10993-6:2007. The differences among scores (Supplementary Table 

3) were ranked according to the following criteria: not irritating (0.0–2.9), slightly irritating 

(3.0–8.9), moderately irritating (9.0–15.0), and seriously irritating (>15) to the tissue, 

compared to the negative control sample, as recommended.  

X-ray micro-computed tomography (µCT) analysis - After fixation in buffered 4% formalin 

the collected tibias were placed in a plastic tube wrapped in moistened paper tissue to prevent 

drying during scanning. The apparatus used was the SkyScan 1174 with a voxel size of 6 μm 

and the applied x-ray voltage was 50 kV. The interest portion of tibias was reconstituted 
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employing a modified Feldkamp algorithm (Park et al. 2001) using the Skyscan NRecon 

software. Threshold values were used for segmenting trabecular bone corresponding to bone 

mineral density values of 0.6/cm3 calcium hydroxyapatite.  

Tibia Analysis – Each histological tibia slice stained with HE was examined under a light 

microscope and the amount of bone volume over total volume (BV/TV; %) around the 

implanted biomaterial was evaluated. From each slide, three non-superimposing 

photomicrographs were captured at 40x magnification, corresponding to the regions 

surrounding the implanted spheres. The histomorphometric analysis adapted from (nosso 

artigo ASC -1) was done using Image-Pro Plus® 6.0 software (Media Cybernetics, Silver 

Spring, MD, USA) which enables to generate a grid of 1200 points that allowed the volume 

density of new bone formation (BV/TV; %), biomaterial (BM/TV; %), and connective tissue 

to be determined. The obtained values were stored in a database developed using Microsoft 

Excel® spread-sheet software for subsequent statistical analysis. Histomorphometric bone 

variables as nomenclature, symbols, and units are suggested by the Histomorphometry 

Nomenclature Committee of the American Society for Bone and Mineral Research.  

Statistics - A quantitative description of the volume density of new bone formation, 

biomaterial and connective tissue was done by parametric description with means and 

confidence intervals (CI). The obtained data were transformed in Y logarithm and a p value of 

<0.05 was considered significant. ANOVA and Tukey’s post-test were used to investigate the 

differences between different experimental periods in same genotype. Student’s t-test was 

applied to analyzed the differences between ASC KO and WT/C57 mice with the same 

treatment The calculations were conducted using Prism Graph Pad 6.0 software (Inc. La Jolla, 

CA, USA). 
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RESULTS 

Characterization of biomaterials 

In this study, the HA and two variations was evaluated – CHA and SrCHA. 

X-Ray Diffraction (XRD) - The HA diffractogram presented peaks in specific values that 

allowed identification of sample as HA standard according to the PCPDFWIN 09.0432 

(Figure 2a). The diffractograms of CHA (Figure2b) and SrCHA (Figure 2c) had peaks 

corresponding to an HA standard. Moreover, presented broad peaks due to the nanostructured 

and poorly crystalline nanostructure compared with HA.a broadening of peaks for samples 

occurred, which consequently characterized a decreased crystallinity of sample compared 

with HA. SrCHA was considered less crystalline than CHA. Diffractograms of the tested 

biomaterials showed that doping HA with Carbonate and Strontium ions caused a decrease in 

the material crystallinity. 

Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy - Spectrum corresponding to a 

hydroxyapatite pattern were visualized (Figure 2d). CHA (Figure 2e) and SrCHA (Figure 

2f) spectrum presented intense and broad water bands in regions 3,430 and 1,646 cm-1. Bands 

characteristic of carbonate ions (CO3) are found in the region from 1,462 to 1,414 cm, 

indicating that the substitution had occurred as expected. The other bands observed at 1,038, 

961, 602, and 560 cm-1 are characteristic of the phosphate ions (PO3). Due to the high 

hydration of the samples, it was not possible to identify the hydroxyl ion (HO-) bands at 3,570 

and 635 cm-1.  

X-ray microfluorescence with synchrotron radiation (µXRF-SR) – The results of (µXRF-

SR) of the SrCHA sphere previous implantation (Figures 3a, b) confirmed the principal 

components of biomaterial, Ca and Sr. The presence of these elements also is represented in 

the fluorescence spectrum chart (Figure 3c). After implantation, the Strontium was still 

present in the sample in all experimental periods (Figures 3g, h, i). After 28 days (Figure 3h) 
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traces of Sr are observed in the cortical bone suggesting the existence of an interaction 

between the strontium of the biomaterial and the biological medium. 

 

Osteoblast differentiation  

HA conditioned medium induced the lowest ALP level compared to control, osteogenic 

medium, CHA and SrCHA groups (p<0.05) (Figures 4a). The SrCHA group present similar 

value to osteogenic medium and CHA group. In osteogenic medium, ASC KO osteoblast 

showed a lower level of ALP than WT/C57 (p<0.05), but no significant differences between 

WT and ASC KO were found in all biomaterial and control groups. The figure 4b show the 

cytochemical aspect of the cells treated with conditioned medium of each group.  

 

In vivo response  

All animals remained in good health during the healing period and did not show infection or 

other post-operative wound-healing complications. 

Macroscopic results - The tissues surrounding the BMs in subcutaneous site did not exhibit 

sign of infection or necrosis throughout the experimental periods of 3, 7, and 28 days. Figure 

5 show that the volume of the HA sphere was maintained at 28 days after surgery in ASC KO 

and WT groups (Figure 5a, d), while the CHA (Figure 5b, e) and SrCHA (Figure 5c, f) 

volume seemed to be reduced compared to HA. Instead, no macroscopic differences were 

observed between WT and ASC KO mice. Macroscopic aspect post-implantation of CHA and 

SrCHA suggest a time-dependent bio-absorption due to volume reduction in the subcutaneous 

tissue of both genotypes when compared with the first experimental period.  

Biological effects after subcutaneous implantation - Microscopic analysis of tissues 

surrounding implanted biomaterials showed higher inflammation response following the 

SrCHA and CHA implants compared with the HA implants (Figure 5g; Supplementary 
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Table 1 and 2). However, this difference was not ASC dependent. Particularly, in the sham 

group, we observed a predominantly neutrophilic inflammatory infiltrate in the region of the 

incision as well as mononuclear infiltrate (lymphocytes) 3 days post-implant in both WT and 

ASC KO mice (Figures 6a, b). At 7 days post-implant, a persistent neutrophilic and 

lymphocytic inflammatory infiltrates and the recruitment of macrophages in both genotypes 

was observed. After 28 days, the tissue was intact without signs of inflammation, in addition 

to the scarcity of mononuclear inflammatory infiltrates (Supplementary figure 1). 

The histological results of the tissue response to regular HA showed a slight granulation 

reaction composed of neutrophils primarily surrounding the biomaterial for both groups 3 

days post-implant (Figures 6c, d). At 7 days post-implant, there was a higher inflammatory 

infiltrate composed of neutrophils and mononuclear cells. At 28 days post-implant, we found 

relentless inflammatory infiltrates and a large number of multinucleated giant cells directly 

surrounding the biomaterials. We also observed a slight dispersion of biomaterial and cell 

infiltration in some spheres of biomaterial at seven and 28 days post-implant (Supplementary 

figure 2).  

In addition, CHA triggered an inflammatory reaction across all experimental periods. 

Specifically, at 3 days post-implant, we observed recruitment of macrophages as well as 

moderate neutrophilic and lymphocytic infiltrates surrounding CHA particles (Figures 6e, f). 

This reaction remained at 7 days post-implant, but in the WT group, multinucleated giant cells 

permeated the biomaterial. At 28 days post-implant, we noted the recruitment of macrophages 

and a large number of multinucleated giant cells surrounding the biomaterial. Furthermore, 

we observed the dispersion and fragmentation of CHA spheres in all experimental periods 

(Supplementary figure 3).  

Finally, at 3 days post-SrCHA implant, both genotypes showed an inflammatory reaction, 

composed of neutrophilic and lymphocytic infiltrates, and the presence of mast cells and 
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plasm cells permeating SrCHA (Figures 6g, h). At 7 days post-implant, biomaterial spheres 

were involved with exacerbated inflammatory infiltrates composed of multinucleated giant 

cells, macrophages, and neutrophils. At 28 days, we found a reduction of neutrophilic 

infiltrates with the exacerbated mononuclear infiltrates (lymphocytes and macrophages) and 

multinucleated giant cells surrounding the biomaterial. In addition, this biomaterial appeared 

to be fragmented in particulate form with angled granules in all experimental periods 

(Supplementary figure 4). In conclusion, no significant differences were observed in the 

degree of irritation induced by the inorganic biomaterials across different experimental 

periods in both WT and ASC KO mice groups (Figure 5g). Following ISO 10993-6:2016 

criteria, all groups were classified as being moderate irritants at 28 days (Supplementary 

Table 3). 

Micro-computed tomography (µCT) - Through the qualitative analysis of µCT it is possible 

to note that repairing of bone defects was delayed in ASC KO mice when compared with WT 

in all biomaterial groups 28 days post-implantation (Figures 7a–f). 

Descriptive histological analysis and histomorphometric in the tibia  

The bone defects on tibia of ASC KO mice filled with HA (Figures 8a, d, Supplementary 

5), CHA (Figure 8b, e Supplementary 6), and SrCHA (Figures 8c, f, Supplementary 7) 

presented a lower level of bone deposition when compared with the WT mice after 7 days 

post-surgery. This profile was even stronger at 28 days in CHA and SrCHA biomaterials 

(Figure 9a, b and c). The WT/ASC KO ratio showed that bone de novo deposition reaches 

almost 2 fold greater changes in WT than ASC KO mice (Figure 10). 

During measurements of histological changes, the bio-absorption of inorganic biomaterials up 

to 28 days was also determined. The data showed that implanted HA was not absorbed by 28 

days in both genotypes and during the different experimental periods occupying around 50% 

of the bone defect in all groups and periods (Figure 8a, d, supplementary 5) presenting no 
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statistically difference in bio-absorption between genotypes and experimental periods (Figure 

9d). In turn, the CHA group presented a time-dependent reduction in biomaterial amount in 

WT mice, while ASC KO mice showed a slight trend reduction (Figure 8b, e, Figure 9e, 

supplementary 6). There was observed no significant changes in profile of SrCHA bio-

absorption between experimental periods in both genotypes (Figure 8c, f, Supplementary 

figure 7), however, it was delayed in WT mice when compared to ASC KO mice at 7 and 28 

days (Figure 9f).  

The comparison of new bone formation and amount of different biomaterials 28 days post-

implantation is illustrated in the Figure 11. The CHA showed a higher new bone formation 

compared HA in WT mice (Figure 11a) and the CHA and SrCHA groups presented a 

significant bio-absorption compared HA group in WT mice, while in the ASC KO mice there 

were just a trend reduction of CHA compared HA (Figure 11c, d). 

 

DISCUSSION 

Advances in the field of biomaterials have been achieved over the last decades, such as the 

development of novel Hydroxyapatite-based materials. HA is used extensively in medical and 

dental applications for bone substitution/regeneration because it is biocompatible and able to 

promote bone conduction (An et al. 2012, Alsabeeha et al. 2012, Sadat-Shojai et al. 2013, 

Suchanek et al. 1998). Nevertheless, better understanding is necessary of the physiological 

events related to bone healing and its involvement with the biological response to inorganic 

biomaterials, as non-union fractures are still severe complications that affect up to 5–10% of 

patients (Einhorn et al 1998, Hing et al. 2004).  

Although HA has excellent biocompatibility and osteoconductive capacity, its application in 

regenerative medicine is limited due to its low rates of bio-absorption, which disfavors the 

complete reestablishment of functional tissue. In order to deal with these drawbacks, several 
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efforts have concentrated on improving biological responses to HA and broadening its 

therapeutic capacity. Modifications in the chemical composition of HA have been proposed, 

such as the substitution of PO4
-3 with CO3

-2 in the synthesis of carbonated HA, which alters its 

crystal dimensions (on the nanoscale), thus making the engineered HA even more similar to 

the inorganic natural bone fraction and improving its biodegradation when implanted 

(Mavropoulos et al. 2012; Calasans-Maia et al. 2015). There are evidences that the presence 

of trace elements, as Sr2, in the CHA structure affects bone formation and resorption through 

direct or indirect the effects, which is an important metal during the early stages of bone 

formation and present biocompatibility and osteoconductive properties expected for a 

biomaterial bone substitute (Carmo et al. 2018; Valiense el at. 2016).  

Recent study (nosso artigo ASC- 1) appoints ASC protein as a regulatory factor in the bone de 

novo deposition in an experiment with WT and ASC KO mice. Primary osteoblast-like cells 

from ASC KO mice presented a lower level of alkaline phosphatase (ALP) activity than cells 

from WT mice, the healing process of tibia defects on ASC KO mice were delayed, not being 

able to fully heal tibia defects by 28 days. In addition, the authors showed a higher 

histological distribution of RUNX2 in ASC KO mice sections during bone repair, as well as 

circulating bone ALP isoform when compared with wild type mice. These results suggest the 

involvement of inflammasome and inflammatory response in osteoblast differentiation and 

consequently osteogenesis.  

Considering that, i) the tissue homeostasis after injury is a response regulated by 

inflammatory events (Van de Veerdonk et al. 2011); and, ii) the ASC protein is a link protein 

that to connect the receptor protein present in inflammasome and possibly is involved in 

abnormal skeletal development in animal models, we hypothesized that calcium phosphate 

based biomaterials containing carbonate or strontium could overcame the bone repair 

limitations in ASC knockout mice. CHA and SrCHA (test materials) and HA (control 
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material), produced in our group, were submitted to physicochemical characterization (Figure 

2 and 3) and present promising results regarding biocompatible, osteoconduction and bio-

absorption properties in previous preclinical and clinical studies (Resende et al. 2018, 

Calasans-Maia et al. 2015, Carmo et al. 2018, Valiense et al. 2016) being eligible to improve 

the biological response and the bone healing in ASC KO mice.  

In our study we used primary cells isolated from the bone marrow to evaluate the 

differentiation of osteoblasts. This in vitro model has been widely used (Gemini-Piperni et al. 

2014) to investigate the pattern of bone remodeling and interaction with biomaterials that are 

measured by alkaline phosphatase staining. ALP levels were differently affected by 

biomaterials conditioned medium, being the highest levels founded in SrCHA and osteogenic 

medium groups (Figure 4), but without significant differences related to ASC presence or 

absence. These findings converging with literature (Capuccini et al. 2008; Xue et al 2006) 

indicating greater osteoblastic activity in biomaterials with Strontium traces. Gentleman et al., 

showed that ions released from strontium-substituted bioactive glasses enhance metabolic 

activity in osteoblasts and inhibit osteoclast activity by both reducing tartrate resistant acid 

phosphatase activity and inhibiting resorption of calcium phosphate films in a dose-dependent 

manner. 

Our result showed a similar pattern of bio-absorption and inflammatory response between 

ASC KO and WT mice to biomaterials when implanted in subcutaneous mice (Figure 5 and 

6), however, we observed important points in the analysis of bone healing. ASC KO genotype 

mice had a delay on bone healing capacity observed in histomorphometric analyses (Figure 9 

and 10) confirmed by µCT (Figure 7), with almost 2 fold changes, as compared to WT. This 

result was similar to study cited previously (nosso artigo ASC- 1).  

In the comparison between different biomaterials, after 28 days of implantation in 

subcutaneous (Figure 5a-f) and tibia (Figure 8 and 11), we observed a deficient bio-
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absorption of HA group compare to the CHA and SrCHA. A study carried out by Resende et 

al. investigating the long-term biocompatibility of HA presented the presence biomaterial 

microsphere after 78 weeks after tibia rabbits implantation due to high crystallinity and 

thermal treatment, variables that modulates the degradation rate of the biomaterial (Calasans-

Maia et al. 2015).  

The comparative analyses between different biomaterials in tibia models showed interesting 

results. The CHA biomaterial present the better results of bio-absorption, associated with 

higher rates of new bone formation. This CHA nanostructured (produced from particles 

smaller than 100 nm) is based on the fact that natural bone formation involves particles of a 

similar nanometric size (Sunouchi et al. 2012). This biomaterial present biocompatibility and 

improved osteoconductive and biosorption properties as showed in alveolar bone repair in rat 

dental sockets when compare with HA (Calasans Maia et al. 2015). In a recent clinical study, 

the CHA present a significant increase of alveolar filling compared with standard biomaterial 

(Bio-Oss®). The SrCHA group presented just a trend increase of new bone formation 

compare to HA. There was no differences between this group and CHA in bone repair, 

however, the CHA presented higher bio-absorption values. Valiense et al., also presented no 

differences between CHA and SrCHA in a sinus lift rabbit model regarding new formed bone 

parameter.   

Our bio-model (mice), has been established as an animal model for bone healing studies 

(Tanaka el al. 2010). In this study, a defined and standardized bone defect model in the 

mouse tibia was found to be suitable for screening biomaterials. The animal model chosen in 

this study is considered an adequate and viable model for biocompatibility analysis because of 

ease of handling, availability in sufficient numbers to permit statistical analysis and supported 

previous in The Biocompatibility Evaluation of Medical Devices - ISO standard (ISO 10993–
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6 2016) which possesses several of the qualities desired to test for biologic evaluation of 

biomaterials implantation method.  

Using this approach, the ASC protein did not present interference with the tissue response to 

inorganic biomaterial in subcutaneous and tibia implantation. The qualitative histological 

results associated with macroscopic and histomorphometric analysis presented better rates of 

CHA and SrCHA reabsorption associated with higher rates of bone formation in CHA.  

Taken together, these results suggest that CHA and SrCHA were considered more bio-

absorbable than the HA, in addition the CHA presented better results in the bone deposition 

for WT group, however the implantation of the different biomaterials was not able to supply 

the delay in the bone repair in ASC KO mice. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1. Schematization of the experimental procedure and timeline. Physicochemical 

characterization of biomaterials (a); In order to evaluate the ASC protein in bone healing, the 

effect of ASC in osteoblast differentiation was evaluated in vitro. Osteoblast primary cultures 

from 7 day old mice were treated with conditions obtained by incubating 0.1 g/mL of each 

biomaterial microsphere (respectively HA, CHA, and SrCHA) in FBS-free DMEM culture 

medium at 37°C in a 5% CO2 atmosphere for 24 h (b). For the in vivo experiments, 

subcutaneous and tibia defect were created in 3-month-old WT and ASC KO mice and the 

injury area was filled with five biomaterial spheres. WT and ASC KO mice were randomly 

divided into experimental groups as follows: sham, CHA, SrCHA, and HA (n=5/genotype), 

then they were killed 3, 7, and 28 days post-surgical procedures (c). Evaluation of the in vivo 

results was performed by Elisa Assay, µCT and histological and histomorphometric analyses 

(d). 

Figure 2. Inorganic biomaterial characterization. X-Ray diffractogram of HA (a), CHA 

(b) and SrCHA (c) and Fourier Transform Infrared spectrums of  HA (d), CHA (e) and 

SrCHA (f). 

Figure 3. µXRF-SR spatial distribution. Distribution of Strontium and Calcium  from 

SrCHA microspheres previous implantation (a) and (b) respectively and the Fluorescence 

spectrum (c) indicating the presence of the strontium in the microspheres.  The distribution of 

Ca and Sr after 3 (c, f), 7 (d, g)  and 28 (e, h) days post-implantation. 

Figure 4. Measurement of ALP. (a) ALP – Densitometric analysis of ALP (Alcaline 

phosphatase) staining are graphed with the mean ± confidence interval of 4 wells/group of 

two independent experiments. # represents significant statistical differences between different 

genotypes (Student’s t test p<0.05); (*) represents significant statistical differences (Kruskal 
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Wallis, with Dunn post hoc test p<0.05) between the same genotype with different treatments. 

(b) Represents the cytochemical aspect of the wells representing each group.  

Figure 5. Macroscopic results and Degree of irritation with the biomaterials. 

Macroscopic aspect of the tissue response to HA, CHA, and SrCHA implantation in ASC KO 

(a-c) and WT (d-f) mice after 28 days. Considering the parameters of the ISO 10993-6:2016, 

the degree of irritation of the biomaterials was established relative to the sham group (g). The 

differences between the scores of the test and control groups were ranked according to the 

following criteria: Not irritating (0.0 to 2.9); slightly irritating (3.0 to 8.9); moderately 

irritating (9.0 to 15.0); seriously irritating (>15).  

Figure 6. Representative photomicrographs of subcutaneous injury after 3 days. 

Histological section stained with hematoxylin/eosin from the region of incision in the sham 

group (a, b), HA group (c, d), CHA (e, f) group, and SrCHA group (g, h) - 3 days post-

implantation in WT and ASC KO mice respectively. The region occupied by neutrophils is 

indicated with (N); macrophages (m); lymphocytes (L); new vascularization (NV); Giant Cell 

(GC); Plasm cells (P); Hydroxyapatite (HA); nanostructured carbonated hydroxyapatite 

(CHA), Sr-containing nanostructured carbonated hydroxyapatite (*). Results are 

representative of 5 mice/group. 

Figure 7. µCT results. Representative µCT images of tibia defect from HA (a, d), CHA (b, 

e) and SrCHA groups (c, f), 28 days after surgery, in ASC KO and WT mice respectively. 

Figure 8. Representative photomicrographs of biological response to biomaterial placed 

in tibia defect after 28 days. Histological section stained with hematoxylin/eosin from the 

region of tibia defect  in HA group (a, d), CHA group (b, e), and SrCHA group (c, f) - in ASC 

KO and WT mice respectively. The small squares positioned in the center of tibia defect are 

displayed at 40-fold magnification adjacent to the figure with lower magnification (4-fold 

magnification). Yellow arrows indicate bone de novo deposition.  
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Figure 9. Amount of new bone formation (%) and biomaterial (%). Rates of new bone 

formation of HA (a) cHA (b) and SrCHA (c) groups of WT/C57 (n=5) and ASC KO (n=5) 

mice. Rates of biomaterial of HA (d) cHA (e) and SrCHA (f) groups of WT/C57 (n=5) and 

ASC KO (n=5) mice. (#) represents significant statistical differences between different 

genotypes (Student’s t test p<0.05); (*) represents significant statistical differences (ANOVA, 

p<0.05) between same genotype at different experimental periods. 

Figure 10. The ratio WT/ASC KO mice of bone de novo deposition. the WT/ASC KO 

ratio showed that bone de novo deposition reaches almost 2 fold greater changes in WT than 

ASC KO in the control group and with the placement of different biomaterials after 28 days.  

Figure 11. New formed bone and biomaterial amount (%) 28 days post-implantation. (a, 

b) New formed bone of WT and ASC KO mice respectively. (c, d) biomaterial amount of WT 

and ASC KO mice respectively. (*) represents significant statistical differences (ANOVA, 

p<0.05) between same genotype with different treatments (HA, CHA and ScCHA). 
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Figure 1. Schematization of the experimental procedure and timeline. Physicochemical 

characterization of biomaterials (a); In order to evaluate the ASC protein in bone healing, the 

effect of ASC in osteoblast differentiation was evaluated in vitro. Osteoblast primary cultures 

from 7 day old mice were treated with conditions obtained by incubating 0.1 g/mL of each 

biomaterial microsphere (respectively HA, CHA, and SrCHA) in FBS-free DMEM culture 

medium at 37°C in a 5% CO2 atmosphere for 24 h (b). For the in vivo experiments, 

subcutaneous and tibia defect were created in 3-month-old WT and ASC KO mice and the 

injury area was filled with five biomaterial spheres. WT and ASC KO mice were randomly 

divided into experimental groups as follows: sham, CHA, SrCHA, and HA (n=5/genotype), 

then they were killed 3, 7, and 28 days post-surgical procedures (c). Evaluation of the in vivo 

results was performed by Elisa Assay, µCT and histological and histomorphometric analyses 

(d). 
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Figure 2. Inorganic biomaterial characterization. X-Ray diffractogram of HA (a), CHA 

(b) and SrCHA (c) and Fourier Transform Infrared spectrums of  HA (d), CHA (e) and 

SrCHA (f). 
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Figure 3. µXRF-SR spatial distribution. Distribution of Strontium and Calcium  from 

SrCHA microspheres previous implantation (a) and (b) respectively and the Fluorescence 

spectrum (c) indicating the presence of the strontium in the microspheres.  The distribution of 

Ca and Sr after 3 (c, f), 7 (d, g)  and 28 (e, h) days post-implantation. 
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Figure 4. Measurement of ALP. (a) ALP – Densitometric analysis of ALP (Alcaline 

phosphatase) staining are graphed with the mean ± confidence interval of 4 wells/group of 

two independent experiments. # represents significant statistical differences between different 

genotypes (Student’s t test p<0.05); (*) represents significant statistical differences (Kruskal 

Wallis, with Dunn post hoc test p<0.05) between the same genotype with different treatments. 

(b) Represents the cytochemical aspect of the wells representing each group.  
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Figure 5. Macroscopic results and Degree of irritation with the biomaterials. 

Macroscopic aspect of the tissue response to HA, CHA, and SrCHA implantation in ASC KO 

(a-c) and WT (d-f) mice after 28 days. Considering the parameters of the ISO 10993-6:2016, 

the degree of irritation of the biomaterials was established relative to the sham group (g). The 

differences between the scores of the test and control groups were ranked according to the 

following criteria: Not irritating (0.0 to 2.9); slightly irritating (3.0 to 8.9); moderately 

irritating (9.0 to 15.0); seriously irritating (>15).  
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Figure 6. Representative photomicrographs of subcutaneous injury after 3 days. 

Histological section stained with hematoxylin/eosin from the region of incision in the sham 

group (a, b), HA group (c, d), CHA (e, f) group, and SrCHA group (g, h) - 3 days post-

implantation in WT and ASC KO mice respectively. The region occupied by neutrophils is 

indicated with (N); macrophages (m); lymphocytes (L); new vascularization (NV); Giant Cell 

(GC); Plasm cells (P); Hydroxyapatite (HA); nanostructured carbonated hydroxyapatite 

(CHA), Sr-containing nanostructured carbonated hydroxyapatite (*). Results are 

representative of 5 mice/group. 
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Figure 7. µCT results. Representative µCT images of tibia defect from HA (a, d), CHA (b, 

e) and SrCHA groups (c, f), 28 days after surgery, in ASC KO and WT mice respectively. 
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Figure 8. Representative photomicrographs of biological response to biomaterial placed 

in tibia defect after 28 days. Histological section stained with hematoxylin/eosin from the 

region of tibia defect  in HA group (a, d), CHA group (b, e), and SrCHA group (c, f) - in ASC 

KO and WT mice respectively. The small squares positioned in the center of tibia defect are 

displayed at 40-fold magnification adjacent to the figure with lower magnification (4-fold 

magnification). Yellow arrows indicate bone de novo deposition.  
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Figure 9. Amount of new bone formation (%) and biomaterial (%). Rates of new bone 

formation of HA (a) cHA (b) and SrCHA (c) groups of WT/C57 (n=5) and ASC KO (n=5) 

mice. Rates of biomaterial of HA (d) cHA (e) and SrCHA (f) groups of WT/C57 (n=5) and 

ASC KO (n=5) mice. (#) represents significant statistical differences between different 

genotypes (Student’s t test p<0.05); (*) represents significant statistical differences (ANOVA, 

p<0.05) between same genotype at different experimental periods. 
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Figure 10. The ratio WT/ASC KO mice of bone de novo deposition. the WT/ASC KO 

ratio showed that bone de novo deposition reaches almost 2 fold greater changes in WT than 

ASC KO in the control group and with the placement of different biomaterials after 28 days.  
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Figure 11. New formed bone and biomaterial amount (%) 28 days post-implantation. (a, 

b) New formed bone of WT and ASC KO mice respectively. (c, d) biomaterial amount of WT 

and ASC KO mice respectively. (*) represents significant statistical differences (ANOVA, 

p<0.05) between same genotype with different treatments (HA, CHA and ScCHA). 

 


