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Resumo

O osso é um tecido conjuntivo especializado no qual a matriz orgânica colagênica é
mineralizada, uma vez que é permeada por cristais de hidroxiapatita (HAP), um mineral que
contribui para as suas propriedades mecânicas. Em casos de fraturas ósseas, a HAP, de
diferentes origens, pode ser usada como um biomaterial implantável. Quando extraída de
resíduo de peixe, pode constituir uma alternativa econômica e ecologicamente mais viável do
que a HAP sintética, visto que este biomaterial natural seria descartado e poderia constituir
um problema ambiental. Com base neste cenário, este trabalho teve como objetivo avaliar a
citotoxicidade da hidroxiapatita (HAP) extraída de resíduos de peixes (Micropogonias
furnieri), bem como a proliferação in vitro e a expressão gênica de células pré-osteoblásticas
MC3T3-E1 expostas a um meio condicionado com esse biomaterial natural. A HAP foi
extraída de resíduo de peixe e as células pré-osteoblásticas MC3T3-E1 foram cultivadas em
meio enriquecido com o biomaterial (HAP) ou em meio de cultura padrão (controle). Após 1,
3 e 6 dias de cultura, foram realizados os teste de alamarBlue, quantificação de DNA
(PicoGreen) e RT-PCR, para quantificar a expressão dos genes osteogênicos BPM4 e Runx2.
Na avaliação, os estudos de viabilidade celular alamarBlue não indicaram diferenças
estatísticas entre os grupos. Por outro lado, após 3 e 6 dias de exposição, a taxa de redução do
alamarBlue foi maior nas amostras de HAP indicando maior viabilidade celular. O resultado
da quantificação de DNA sugeriu uma menor quantidade de células nos poços contendo meio
enriquecido com HAP quando comparadas ao grupo controle. No entanto, como houve maior
redução da resazurina em resorufin no teste de alarme Blue, sugerindo maior atividade
metabólica das células cultivadas em meio enriquecido com HAP. Não houve diferença
significativa na expressão dos genes BPM4 e Runx2. Os resultados indicam que a HAP
extraída de carcaça de peixe, um material reaproveitado de resíduos, não apresenta
citotoxicidade e pode ter um efeito positivo no metabolismo celular, indicando seu potencial
para sua aplicação como biomaterial na engenharia de tecidos.

Palavras-chave: hidroxiapatita,  biomaterial,  resíduo orgânico, citotoxicidade,  osso.
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Abstract

Bone tissue is a specialized connective tissue in which the collagenous organic matrix is
  mineralized and permeated by crystals of hydroxyapatite (HAP), a mineral that contributes to
its mechanical properties. In cases of bone fractures, HAP, from different origins, can be used
as an implantable biomaterial. When extracted from fish waste, it can be an economically and
ecologically alternative from synthetic HAP, since this natural biomaterial would be discarded
and could constitute an environmental problem. Based on this scenario, this work aimed to
evaluate the cytotoxicity of hydroxyapatite (HAP) extracted from fish residues
(Micropogonias furnieri), as well as the in vitro proliferation and gene expression of
MC3T3-E1 pre-osteoblastic cells exposed to a medium conditioned with this natural
biomaterial. HAP was extracted from fish residue and pre-osteoblastic MC3T3-E1 cells were
cultured in medium enriched with the biomaterial (HAP) or in standard culture medium
(control). After 1, 3 and 6 days of culture, the alamarBlue test, DNA quantification
(PicoGreen) and RT-PCR were performed to quantify the expression of osteogenic genes
BPM4 and Runx2. In the evaluation, the alamarBlue cell viability studies did not indicate
statistical differences between the groups. On the other hand, after 3 and 6 days of exposure,
the alamarBlue reduction rate was higher in the HAP samples, indicating greater cell viability.
The result of DNA quantification suggested a smaller amount of cells in the wells containing
medium enriched with HAP when compared to the control group. However, there was a
greater reduction of resazurin in resorufin in the Blue alarm test, suggesting greater metabolic
activity of cells grown in medium enriched with HAP. There was no significant difference in
the expression of the BPM4 and Runx2 genes. The results indicate that HAP extracted from
fish carcass, a material reused from waste, does not present cytotoxicity and may have a
positive effect on cellular metabolism, indicating its potential for its application as a
biomaterial in tissue engineering.

Keywords: hydroxyapatite, biomaterial, organic waste, cytotoxicity, bone.
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Introdução

A hidroxiapatita (HAP), representada pela fórmula química Ca10(PO4)6(OH2), é um

mineral de estrutura hexagonal pertencente à família genérica de fosfatos de cálcio chamados

de apatita, sendo sua variação hidroxilada e mais estável (Sassoni, 2018). Pode ser encontrada

naturalmente na dentina e no esmalte dentário humano, além de contribuir para as notáveis

  propriedades mecânicas do tecido ósseo. De fato, a HAP é um dos poucos minerais

fisiológicos incorporados em materiais biológicos compostos como o osso. Sendo este, um

tecido conjuntivo especializado em que a matriz orgânica colágena é conhecida por ser

mineralizada (An et al., 2016).

Não é surpreendente, portanto, que muitos esforços vêm sendo despendidos para

aperfeiçoar os diferentes métodos de produção sintética de HAP (Nayak et al. 2010), tendo

em vista que vários estudos demonstraram que a HAP pode ser empregada com sucesso como

biomaterial implantável, nas áreas médicas e odontológicas, no tratamento de fraturas de

grande extensão ou na existência de doenças como a osteoporose, por exemplo (Chaves et al.

2012; Parizi et al. 2013).

A demanda por biomateriais para tratamento de perdas ósseas de diversas origens,

como traumas ou doenças, é crescente no Brasil. No período de janeiro de 2019 a fevereiro

de 2020, o Brasil teve um custo total no Sistema Único de Saúde (SUS) decorrente de

fraturas, cerca de R$870.432.970,35, 6643 óbitos e 753.654 internações. Além disso, as

doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, dos quais a osteoporose está inclusa,

no mesmo período de tempo, apresentaram cerca de R$24.896.706,31 de gastos, 1539 óbitos

e 19513 internações. (DATASUS, 2020)
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O potencial da HAP na promoção da regeneração guiada do tecido ósseo deve-se

principalmente às suas propriedades bioativas (Rincón-López et al., 2018). Bioatividade,

como o termo sugere, é característica de ser biologicamente ativo e provocar uma resposta no

tecido vivo, atributo interessante para um biomaterial (Guaadaoui et al. 2014). Notavelmente,

Neo et al. (1992) demonstraram que a HAP é capaz de se ligar ao tecido ósseo sem nenhuma

intervenção. Além disso, em um estudo realizado por Lin et al. (2009), esse mineral estimulou

a expressão de genes relacionados à osteogênese em células-tronco pluripotentes de

camundongo. Os autores sugeriram que a interação célula-HAP ocorre por meio de um

potente meio condicionado osteoindutor, capaz de estimular a diferenciação de células-tronco

pluripotentes, precursoras no sentido da linhagem osteogênica.

No entanto, apesar de certas particularidades vantajosas relacionadas aos materiais

sintéticos, como a possibilidade de controlar a reprodutibilidade e a rastreabilidade da sua

produção, os altos custos de fabricação podem limitar suas aplicações clínicas. A grande

maioria dos biomateriais desenvolvidos para esta finalidade é importada ou com manufatura

dependente de tecnologia estrangeira, o que restringe a disseminação desses produtos na

prática clínica, principalmente no sistema de saúde pública. A HAP de origem natural, por

outro lado, pode representar uma alternativa economicamente viável, uma vez que pode ser

extraída do esqueleto de animais, incluindo peixes que são cotidianamente descartados no

mercado de alimentos. Por ser proveniente de material que seria descartado, a proposta

também geraria impacto positivo na diminuição de resíduos sólidos local, tendo assim um

impacto ambiental aderido ao material estudado, além de possivelmente reduzir o seu valor de
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produção. Na verdade, estima-se 100 kg de subprodutos descartado ao dia por "Box",

resultando em aproximadamente 1500 kg/dia em todo o Mercado Municipal do Peixe de

Santos (MMPS), uma enorme quantidade desses biomateriais é destinada a aterros todos os

dias, resultando, além do desperdício de matéria-prima, em problemas de saúde ambiental e

humana (Hoyer et al. 2012, Tsagarakis et al. 2014).

Nesse contexto, pesquisadores do nosso grupo extraíram e avaliaram a

biocompatibilidade com êxito a HAP a partir de resíduos de peixe (Yamamura et al., 2018).

Esse biomaterial natural, quando implantado no subcutâneo de ratos, possibilitou o

crescimento de tecido conjuntivo bem organizado após trinta dias, com inflamação local leve

ou ausente. Além disso, não foram observadas citotoxicidade e genotoxicidade no fígado, rim

e pulmão, sugerindo que seu uso pode ser promissor no campo da engenharia de tecidos

(Yamamura et al., 2018).

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar a citotoxicidade da

hidroxiapatita (HAP) extraída de resíduos de peixes (Micropogonias furnieri), bem como a

proliferação in vitro e a expressão gênica de células pré-osteoblásticas MC3T3-E1 expostas a

um meio condicionado com esse biomaterial natural.

Metodologia

Obtenção da HAP

Amostras do peixe corvina branca (Micropogonias furnieri) provenientes do resíduo

gerado pelo Mercado de Frutos do Mar da cidade de Santos (estado de São Paulo, Brasil)

foram utilizadas como fonte de HAP. O protocolo de síntese do pó de hidroxiapatita foi
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previamente descrito por Yamamura et al. (2018). Resumidamente, cerca de 1 kg de dejetos

de peixe foi extensivamente lavado com água da torneira por 24h, depois com solução de

hidróxido de sódio 1N (NaOH) por 24h para desproteinização e novamente com água

destilada durante a noite. Em seguida, as amostras foram secas e tratadas para clareamento

por 24h (com peróxido de hidrogênio 30% - H2O2). Em seguida, H2O2 foi removido por três

etapas de lavagem com água destilada. Por fim, espinhas de peixes tratadas foram calcinadas

a 800 °C por 5h, a HAP obtido foi moído e peneirado para obtenção de pó de cerâmica na

faixa granulométrica <180 µm.

Cultura Celular

A citotoxicidade do pó de HAP foi avaliada por meio de ensaios indiretos (Shin et al.

2003) que verificaram os efeitos do extrato do material na proliferação celular.

Primeiramente, as partículas de HAP foram esterilizadas por meio de irradiação ultravioleta

(UV) durante 24 horas. Em seguida, HAP na concentração de 0,05 g/mL foi incubado em

meio de cultura α-MEM (meio alfa mínimo essencial com 10% de soro fetal bovino e 1% de

antibiótico; Vitrocell, Campinas, Brasil) suplementado com 1% de β-glicerofosfato, 1% Sal

trissódico do ácido 2-fosfo-L-ascórbico e dexametasona 0,1% por 24h em incubadora a 37 °C

e 5% de CO2. Posteriormente, o meio condicionado foi coletado e filtrado com filtro de 0,22

µm (Kasvi, Curitiba, Brasil). O meio de controle sem o material foi exposto às mesmas

condições que as amostras de HAP.

Para os estudos in vitro foram utilizadas células pré-osteoblásticas MC3T3-E1

(BCRJ, RJ, Brasil). As células foram incubadas a 37ºC e 5% de CO2. Quando a cultura de
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células se aproximou da confluência de 80%, as células foram destacadas usando tripsina. As

células foram então semeadas em uma placa de 24 poços em uma densidade de 5x10³ células

/cm² em 1mL de meio de cultura padrão. Após 24h, o meio foi substituído por 1mL do meio

HAP condicionado (ou meio de cultura padrão no grupo controle). As células foram então

incubadas pelos períodos de 1, 3 e 6 dias.

AlamarBlue®

A fim de avaliar a viabilidade celular, a cultura celular exposta ao meio condicionado

ou padrão foi avaliada usando o ensaio alamarBlue (Thermo Fisher Scientific, São Paulo,

Brasil). Para este ensaio, cada poço recebeu 500μL de solução de 10% de alarmeBlue e foi

incubado protegido da luz por 3 h. Após, 200 μL da solução foram adicionados em uma placa

de 96 poços, em duplicata. A placa de 96 poços foi medida no espectrofotômetro de

microplaca (Bio-Tek Instruments, Inc.) a 570 e 600 nm. Os valores obtidos a partir das

leituras foram usados para calcular as taxas de redução do alamarBlue de acordo com as

instruções do fabricante. A taxa de proliferação foi obtida com base nos valores da taxa de

redução alamarBlue.

Quantificação de DNA (PicoGreen)

As placas utilizadas para o ensaio alamarBlue foram congeladas para posteriormente

serem utilizadas no ensaio de quantificação de DNA (kit de quantificação QuantiFluor®

dsDNA; Promega, São Paulo, Brasil). As placas foram lavadas duas vezes com PBS e então,

após dois ciclos de congelamento e descongelamento (-80°C, 25°C), 100 μL de solução de do
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kit foram adicionados a cada poço. A placa foi incubada protegida da luz por 5 minutos e os

sinais de fluorescência (excitação 485/20 e emissão 528/20) foram lidos em um

espectrofotômetro de placa (Bio-Tek Instruments, Inc.).

Quantificação RT-PCR

Os efeitos do meio condicionado HAP na expressão dos genes Runx 2 e BMP 4

foram avaliados por qRT-PCR (tabela 1). Para este ensaio, células pré-osteoblásticas

MC3T3-E1 foram semeadas em placas de 24 poços (1x104 células / cm2) com meio de

cultura condicionado ou padrão para os períodos de 1, 3 e 6 dias (n = 5). Para cada período

experimental, o RNA total foi isolado por meio de um kit de isolamento de RNA (RNeasy

Mini Kit, QIAGEN, São Paulo, Brasil). O kit RNase-free DNase I (Thermo Fisher Scientific,

São Paulo, Brasil) foi usado para remover qualquer potencial contaminação das amostras.

Posteriormente, o DNA complementar (cDNA) foi feito a partir do RNA atual

usando o RNA usando o Kit de Transcrição Reversa de cDNA de Alta Capacidade (Thermo

Fisher Scientific, São Paulo, Brasil). A análise de qRT-PCR foi feita em um termociclador

(7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystems, Waltham, EUA) com um reagente

de detecção SYBR green. (Thermo Fisher Scientific, São Paulo, Brasil). O gene housekeeping

RPS18 (proteína ribossômica S18) foi usado para normalizar a expressão relativa do gene. A

expressão relativa foi calculada usando a seguinte fórmula: 2 ^ -ΔΔCt (Livak e Schmittgen

2001).



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Campus Baixada Santista
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Tabela I. Iniciadores forward e reverse para cada gene analisado no RT-PCR quantitativo.

Gene Forward Reverse Primer Annealing

Temperature

(ºC)

Runx2 ATGATGAGAACTACTCCGCCG TGAAACTCTTGCCTCGTCCG 60

BMP4 TTACCTCAAGGGAGTGGAAATTG CCATCGTGGCCAAAAGTGA 60

RPS18 ATAGCCTTCGCCATCACTGC CCCTCTTGGTGAGGTCGATG 60

Runx2: runt-related transcription factor 2, BMP4: bone morphogenetic protein 4 and RPS18: ribosomal protein

S18.

Análise Estatística

Os dados foram expressos em média e desvio padrão. O teste de normalidade

Shapiro-Wilk foi usado para verificar a distribuição. O teste de Tukey foi usado em dados

paramétricos. Post hoc de Dunn foi usado em dados não paramétricos. Os dados foram

analisados no software GraphPad Prism 8.0 e as diferenças foram consideradas significativas

quando p ≤ 0,05.

Resultados
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Cultura Celular

Alamar Blue

Na avaliação, os estudos de viabilidade celular alamarBlue não indicaram diferenças

estatísticas entre os grupos (Figura 1). Por outro lado, após 3 e 6 dias de exposição das células

MC3T3-E1 ao meio exposto à HAP, a taxa de redução do alamarBlue foi maior nas amostras

de HAP (Figura 1), indicando maior viabilidade celular.

Figura 1. Taxa de redução de AlamarBlue

Taxa de redução de AlamarBlue após 1, 3 e 6 dias de cultura de células MC3T3-E1 com

padrão (controle) ou meio exposto à HAP. * p <0,05 vs. grupo de controle (ANOVA de uma

via com teste de dunn).
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Quantificação de DNA (PicoGreen)

A quantificação de DNA por PicoGreen não mostrou diferenças estatísticas entre os

grupos controle e HAP após 1 e 3 dias de cultivo (Figura 2). No entanto, no dia 6, a

concentração de DNA foi menor no grupo HAP (Figura 2).

Figura 2. Concentração de DNA

Concentração de DNA para controle e grupo HAP após 1, 3 e 6 dias de cultivo em meio

padrão e exposto à HAP, respectivamente. * p <0,05 vs. grupo de controle (ANOVA de uma

via com teste de dunn).

Quantificação RT-PCR

O teste de RT-PCR quantitativa mostrou que o meio exposto à HAP não alterou a

expressão do gene BMP4 em células MC3T3-E1 após 1, 3 e 6 dias de cultivo (Figura 3A). Da
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mesma forma, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos de controle e HAP

para a expressão de Runx2 (Figura 3B).

Figura 3A. RT-PCR BMP4

Figura 3.B RT-PCR Runx2

RT-PCR quantitativo para os genes (A) BMP4 e (B) Runx2 nos grupos controle e HAP após

1, 3 e 6 dias de cultura MC3T3-E1 em meio padrão (controle) e meio exposto à HAP.

Discussão

Estudos preliminares sintetizaram e classificaram o pó de HAP a partir de resíduos

de peixes e indicaram que esse pó não tem efeitos citotóxicos no fígado, rins e pulmões, além
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de sua boa biocompatibilidade quando implantado por via subcutânea em ratos (Yamamura et

al, 2018). O potencial promissor deste biomaterial natural foi destacado devido ao seu

processo de fabricação simples, de baixo custo e biosustentavel. Na verdade, a conversão dos

resíduos da atividade pesqueira em um material biocompatível representa uma abordagem

valiosa tanto para o sistema de saúde pública quanto para o meio ambiente.

O ensaio de alamarBlue não mostrou efeitos citotóxicos em uma cultura de células

osteogênicas tratada com extrato de HAP. A taxa de redução do reagente alamarBlue foi

maior após 3 e 6 dias de cultivo celular condicionado quando comparado ao grupo controle, o

que pode demonstrar um aumento da viabilidade celular induzido pela exposição a HAP.

Boutinguiza et al. (2012) também não encontraram efeitos citotóxicos da HAP extraída de

peixe-espada (Xiphias gladius) e atum (Thunnus thynnus), usando o ensaio de MTT. Panda et

al. (2014) encontraram um aumento da viabilidade celular com a exposição a HAP de ossos

de peixes, assim como encontrado neste estudo.

Por outro lado, no dia 6, a concentração de DNA foi menor no grupo HAP, apesar

das diferenças não significativas nos dias 1 e 3, o que pode indicar que a taxa de proliferação

celular foi menor neste grupo. Mesmo com uma menor concentração de DNA, nota-se que a

redução do alamarBlue foi maior nas células tratadas com a HAP, mostrando que essas células

podem estar metabolicamente mais ativas. Venkatesan et al. (2010) também descobriram que

a proliferação celular diminui à medida que a porcentagem de HAP no extrato aumenta,

embora a viabilidade celular permaneça a mesma. No estudo de Piccirillo et al. (2015)

nenhum resultado citotóxico de materiais à base de hidroxiapatita de origem marinha após

análise de quantificação de MTT e DNA. Todos juntos indicam que o material não é
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citotóxico e pode ter efeito positivo na viabilidade celular, o que pode tornar a HAP extraída

de dejetos de peixes um bom material para engenharia de tecidos.

Em relação à expressão dos genes osteogênicos RUNX-2 e BMP-4, não foram

encontradas diferenças estatísticas entre os grupos, indicando que, embora não seja citotóxico,

o não foram observadas propriedades osteoindutoras no material,, isto é, a capacidade de

estimular a diferenciação de células precursoras em direção à linhagem osteogênica e / ou sua

atividade formadora de osso. Hokmabad et al. (2018) mostraram, por outro lado, que a

incorporação de nanopartículas de HAP em nanofibras melhora a expressão de genes

marcadores osteogênicos (BGLAP, BMP2, DSPP e RUNX2) em células-tronco da polpa

dentária humana após 21 dias de cultivo. A discrepância entre os resultados pode ser devida

às diferenças em relação ao tamanho e forma do biomaterial e / ou ao tipo de célula e período

de cultivo.

Conclusão

Os resultados indicam que a HAP extraída de peixe, um material reaproveitado de

resíduos, não apresenta citotoxicidade e pode ter um efeito positivo no metabolismo celular, o

que sugere  um bom potencial para sua aplicação como biomaterial na engenharia de tecidos.
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