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RESUMO
A engenharia de tecidos ósseos vem estudando materiais biocompatíveis que possam ser
utilizados na produção de implantes e próteses ósseas. As biocerâmicas à base de fosfatos
de cálcio, como a hidroxiapatita, são biocompatíveis e possuem alta capacidade de
osteointegração. A fim de obter respostas biológicas mais adequadas, pesquisas têm sido
feitas dopando as biocerâmicas com íons metálicos, como Magnésio e o melhor
conhecimento do efeito desses dopantes quando implantados, traz oportunidades de
melhorias para as cirurgias e diminuição dos efeitos adversos. Este trabalho mostra a
coleta de dados de um estudo preliminar sobre a avaliação das respostas biológica in vitro
para biocerâmicas à base de fosfatos de cálcio modificadas com magnésio, para a
posterior elaboração de uma revisão sistemática. Foram escolhidas palavras-chave
relacionadas com o tema e realizado buscas nas bases de dados PubMed, EmBase, Scopus
e Web Of Science utilizando o ensaio ALP com medidas de densidade óptica como
critério de comparação. Em relação a coleta de dados, os resultados apresentaram falta de
padronização e alta heterogeneidade em decorrência da arbitrariedade na concentração do
dopante e nos períodos de avaliação das amostras, dificultando a comparação entre
estudos. Com isso, esforços são necessários para o desenvolvimento de protocolos que
viabilizem a obtenção de dados mais adequados para a comparação.
Palavras-chave: Hidroxiapatita, Biocerâmicas, Engenharia de tecidos, Resposta
biológica, testes in vitro.
ABSTRACT
Bone tissue engineering has been studying biocompatible materials that can be used in
the production of bone implants and prostheses. Bioceramics based on calcium
phosphates, such as hydroxyapatite, are biocompatible and have a high capacity for
osseointegration. In order to obtain more adequate biological answers, researches have
been carried out doping bioceramics with metallic ions, such as Magnesium, and the
better knowledge of the effect of these dopants when implanted, brings opportunities for
improvement in surgeries and reduction of adverse effects. This work shows the
collection of data from a preliminary study on the evaluation of in vitro biological
responses to calcium phosphate-based bioceramics modified with magnesium, for the
subsequent elaboration of a systematic review. Keywords related to the topic were chosen
and searches were performed in the PubMed, EmBase, Scopus and Web Of Science
databases using the ALP assay with optical density measurements as a comparison
criterion. Regarding data collection, the results showed a lack of standardization and high
heterogeneity due to arbitrary dopant concentration and sample evaluation periods,
making comparisons between studies difficult. Thus, efforts are needed to develop
protocols that make it possible to obtain more adequate data for comparison.
Keywords: Hidroxyapatites, Bioceramics, Tissue engineering, Biological response, In
vitro tests.
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1 INTRODUÇÃO
O principal responsável por garantir a movimentação do corpo e sua estabilidade
é o tecido ósseo. Lesões nesse tecido afetam a homeostase óssea, prejudicando a
cicatrização e remodelação do osso. Pensando nisso, a medicina e a engenharia buscam
evoluções para que a restauração do tecido ósseo lesionado ocorra de forma rápida e
eficaz Bosch-Rué et al. (2021). Existem dois tipos mais comuns para realizar
procedimentos de enxertos ósseos, o padrão ouro se dá pelo método natural, que pode ser
autoenxerto, quando o osso é proveniente do próprio paciente e reimplantado no local
afetado ou aloenxertos, quando o tecido é obtido de cadáveres ou através de uma doação
humana. Contudo, são procedimentos complexos e possuem disponibilidade limitada,
além de serem possíveis formas de transmissão de doenças e alta possibilidade de rejeição
Gu, et al. (2019).
Complicações pós-operatórias como inflamações no tecido e infecções
bacterianas são preocupantes e constituem grande risco para o paciente, aumentando o
tempo de internação hospitalar e a angiogênese, processo de formação de vasos
sanguíneos, é uma das etapas consideradas decisivas para uma regeneração tecidual bem
sucedida. Com a finalidade de minimizar os problemas após os procedimentos de
implantes ósseos, pesquisas são conduzidas para buscar materiais sintéticos e
biocompatíveis para obter uma regeneração óssea de sucesso Bosch-Rué et al. (2021).
Com o avanço da Engenharia Biológica, os materiais a base de fosfatos de cálcio,
como a hidroxiapatita (HAp), vem sendo amplamente estudados para a utilização em
restaurações ósseas devido suas características semelhantes à fase mineral do tecido ósseo
e alta capacidade de osteointegração Oliveira, et al. (2020). Segundo Yedekçi et al.
(2021), a HAp de origem biológica possui em sua composição natural íons como o
Magnésio (Mg), Estrôncio (Sr), Sódio (Na), Zinco (Zn) e Flúor (F), sendo assim estudos
com a dopagem de biocerâmicas com estes e outros íons têm sido conduzidos para a
avaliar a resposta biológica.
A biocerâmica quando dopada com íons orgânicos apresenta alterações
importantes nas características químicas e físicas, favorecendo os implantes, porém, com
a complexidade dos processos e a alta variedade de íons que podem ser incorporados, a
interação desses materiais e sua atividade biológica devem ser estudados para o
aperfeiçoamento desses processos Garbo et al. (2019). Íons orgânicos, como o Mg,
apresentam resultados positivos quando em relação a resposta biológica quando
comparados a amostras sem dopagem. O íon Mg tem apresentado um papel importante
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na remodelação óssea, aumentando a atividade ALP e proliferação dos osteoblastos,
evitando a perda gradual da massa óssea, inibindo a fragilidade óssea Garbo et al. (2019)
Bosch-Rué et al. (2021).
Notando as características dos íons orgânicos sobre as biocerâmicas, surgiu o
interesse em elaborar uma pesquisa para verificar a influência dos íons dopantes quando
comparados às biocerâmicas sem dopagem e, para isso, o ensaio de fosfatase alcalina
(ALP) foi utilizado como marcador de resposta biológica. Por fim, o objetivo principal
desta revisão é verificar a viabilidade da pesquisa final.

2 MÉTODO
Para efetuar a pesquisa dos artigos originais nas bases de dados, foram utilizadas
sete palavras-chave que se relacionaram com o tema: “Hydroxyapatite”, “Calcium
Phosphate”,

“Ceramics”,

“Biomineralization”,

“Bone

Regeneration”,

“Gene

Expression”, “Cell Proliferation”, “Cell Differentiation” e “Magnesium”. As pesquisas
foram conduzidas em 14 de setembro de 2021 nas bases de dados PubMed, EmBase,
Scopus e Web Of Science com os critérios de inclusão sendo apenas artigos em língua
inglesa e publicados entre 2016 e 2021. Critérios PICOS Amir-Behghadami; Janati
(2020) foram utilizados para definir a população do estudo, que foi atribuída à estudos in
vitro, a intervenção foi definida como a dopagem de biocerâmicas à base de fosfatos de
cálcio com íons de Magnésio (Mg), para o controle foram utilizadas as mesmas
biocerâmicas sem a dopagem, os desfechos foram definidos como os valores de ensaio
de fosfatase alcalina (ALP) para a avaliação da resposta biológica e tipo de estudo sendo
somente artigos em periódicos. A pergunta a ser respondida pela revisão sistemática é:
“biocerâmicas à base de fosfato de cálcio dopadas com íon de Mg apresentam melhor
resposta biológica em comparação com uma biocerâmica sem dopagem?”.
A primeira fase de seleção dos artigos foi realizada baseando-se apenas no título
e resumos dos trabalhos, já na segunda fase foi realizada a leitura dos artigos completos
que foram selecionados na primeira fase. Os dados extraídos dos estudos foram: Tipo de
biocerâmica à base de fosfatos de cálcio, íons utilizados e sua porcentagem de dopagem,
tipo de célula utilizada nos ensaios in vitro, período de avaliação e números de corpos de
prova. Para a elaboração da meta-análise dos desfechos, foram extraídos os valores de
ensaio de ALP e considerados média e desvio padrão das amostras em cada período de
tempo avaliado. A extração de dados dos gráficos de cada estudo foi feita utilizando
software de tratamento de imagens Image J (“ImageJ” Fiji 1.51n, ImageJ, National
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Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) (https://imagej.nih.gov/ij/) utilizando o plugin Figure Calibration desenvolvido por Frederic Hessman (http://www.astro.physik.unigoettingen.de/~hessman/ImageJ/Figure_Calibration/).
A meta-análise dos dados extraídos dos estudos foi realizada utilizando o software
Review Manager Version 5.4.1 (Copenhagen, The Nordic Cochrane Centre, The
Cochrane Collaboration, 2012). Os dados utilizados para essa meta-análise foram obtidos
dos resultados dos ensaios ALP dos artigos selecionados na segunda fase e foram
calculadas a diferença das médias padronizadas com um intervalo de confiança de 95%
para cada ensaio. Para ilustrar os desfechos obtidos pelos ensaios foram utilizados
gráficos de floresta e de funil e o valor de I2 foi utilizado para avaliar a heterogeneidade
dos estudos. Para avaliar as variáveis metodológicas encontradas nos artigos que
impactam nas respostas biológicas, os estudos foram divididos em subgrupos, como
porcentagem de dopagem e dias de avaliação das amostras.
A meta-análise dos estudos realizados com a dopagem da biocerâmica com o íon
Mg foi realizada com um total de seis artigos que utilizaram amostras com valores
comparáveis e no período de avaliação de 7, 10 e 14 dias. A avaliação de risco de viés
não foi realizada por se tratar de um estudo preliminar para investigação da possibilidade
de realização do estudo final. Os artigos selecionados para a leitura completa foram: Liu
et al. (2021), Szurkowska et al. (2021), Yedekçi et al. (2021), Ballouze et al. (2021),
Bosch-Rué et al. (2020), Santos et al. (2021), Cheng et al. (2020)2, Garbo et al. (2020),
Chen et al. (2019), Kazimierczak et al. (2019), He et al. (2019), Zhang et al. (2019),
Tripathi et al. (2018), Geng et al. (2016), Huang et al. (2016), Arkin et al. (2021), CorreaPiña et al. (2021), Shoba et al. (2020), Li et al. (2020), Vranceanu et al. (2020), Go et al.
(2020), Gu et al. (2019), Guo et al. (2019), Ghițulică et al. (2019), Kozuma et al. (2019),
Veljovic et al. (2019), Ke et al. (2018), Shahrezaee et al. (2017), Parra et al. (2017), Singh
et al. (2016a), Singh et al. (2016b) e Wang et al. (2016).

3 RESULTADOS
As pesquisas realizadas referente ao íon Mg resultaram em um total de 1.304
artigos encontrados nas quatro bases consultadas. A partir desses resultados 1.263 artigos
foram descartados na fase de avaliação de títulos e resumos, pois não se enquadraram nos
critérios de inclusão e/ou estavam já haviam sido selecionados em outra base de dados, e
um total de 32 artigos foram lidos na íntegra. A quantidade de artigos encontrados em
cada base de dados está descrita no Quadro 1. Dos artigos lidos por completo, seis foram
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selecionados para a meta-análise e estão apresentados no Quadro 2 juntamente com os
dados extraídos de cada estudo avaliado.
Quadro 1 – Resultados da pesquisa em cada base de dados consultada
Base de dados
Resultado da pesquisa
Scopus
498
PubMed
100
EmBase
361
Web Of Science
345
Fonte: Autoria própria (2021).

Autor
Principal
Chen et al
Gu et al

Guo et al

Singh et al

Shahrezaee et
al

Wang et al

Quadro 2 – Dados extraídos dos estudos selecionados
Ano de
Tipo de
Tipo de células
Publicação
Material
2019
HAp
Osteoblast-like cells
(MC3T3-E1)
2019
β-fosfato
Human bone marrowtricálcico (βderived mesenchymal
TCP)
stem cells (hBMSCs)
and human umbilical
vein endothelial cells
(HUVECs)
2019
β-fosfato
Bone marrow stromal
tricálcico (βcells (BMSCs)
TCP)
2016
β-fosfato
Human mesenchymal
tricálcico (βstem cell (hMSC)
TCP)
2017
Amorphous
Human osteosarcoma
Calcium
cell lines (G-292)
Phosphate
(ATCP)
2016
Calcium
Rat bone marrow
Phosphate
mesenchymal stem
Cement (CPC)
cells (BMSCs),
human umbilical vein
endothelial cells
(HUVECs) and
murine-derived
macrophage cell line
(RAW 264.7)
Fonte: Autoria própria (2021)

Íon
dopantes
Mg
Mg

Mg

Mg

Mg

Mg

Para melhor visualização, os estudos selecionados foram divididos em grupos e
os dados extraídos foram: Tipo de material de biocerâmica a base de fosfatos de cálcio,
tipo de célula utilizada para os ensaios in vitro e os íons dopantes estudados. Dentre os
artigos avaliados, o tipo de material mais utilizado foi a hidroxiapatita, seguido de outros
tipos de fosfatos de cálcio, como o β-fosfato tricálcico (β-TCP). Considerando os tipos
de células para os ensaios in vitro, células tronco foram as mais utilizadas, seguido de
osteoblastos. Quanto aos íons dopantes, o foco da pesquisa foi para o íon de Mg, contudo,
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artigos não utilizados na revisão também utilizaram outros íons, como Estrôncio (Sr),
Zinco (Zn), Silício (Si), Cobre (Cu), Bário (Ba) e Boro (B).
Para avaliar a atividade biológica das amostras dopadas e não dopadas, a metaanálise avaliou os resultados obtidos através de ensaios ALP, visto que a fosfatase alcalina
é um importante indicador de formação de tecidos duros Yedekçi et al. (2021). A Erro!
Fonte de referência não encontrada. apresenta o resultado geral da meta-análise.
Figura 1 - Meta-análise do resultado do ensaio ALP em todas as amostras dopadas com Mg selecionadas

Fonte: Autoria própria (2021).
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Conforme apresentado na Figura 1, nas amostras dopadas com 5% de Mg e
avaliadas aos 7 dias o efeito da dopagem na diferença das médias padronizadas foi de
2,29 à favor da amostra dopada com 95% do intervalo de confiança entre 0,36 e 4,22. Já
nas amostras dopadas com 10% de Mg e avaliada aos 7 dias o efeito da dopagem na
diferença das médias padronizadas foi de 0,95 à favor da amostra dopada com 95% do
intervalo de confiança entre -0,23 e 2,13. Esses resultados mostram que, quando as
amostras dopadas foram avaliadas aos 7 dias, a expressão de ALP indicou um aumento
de atividade osteogênica, favorecendo a proliferação e diferenciação das células
estudadas. Segundo Gu et al. (2019) o íon Mg quando adicionado em uma concentração
de 50ppm (aproximadamente 2 mM), apresenta resultado favorável à proliferação e
diferenciação de pré-osteoblastos em ensaios in vitro, todavia concentrações maiores
desse íon se torna prejudicial, afetando a deposição de íons orgânicos.
Uma segunda análise foi realizada separando os estudos por dias de avaliação,
assim, nota-se uma extensa diversidade de concentrações do dopante em diversos
períodos de avaliação das amostras, tornando a comparação entre os estudos
impossibilitada, e.g. as amostras avaliadas aos 7 dias tiveram concentrações do dopante
de 0,3% a 20% e nas amostras dopadas e avaliadas aos 14 dias, as concentrações do
dopante variaram de 1% a 50%. Quando analisamos os dias de avaliação, reparamos uma
falta de padrão, pois estudos avaliam as amostras dopadas após 3 e 5 dias, outros 7 e 14
dias ou então 14 e 21 dias. A variância dos valores de ALP encontrados nos estudos
incluídos fez com que a heterogeneidade apresentasse um alto valor, i.e. I 2 é de 39%.
Para obter uma comparação satisfatória a mesma porcentagem do dopante
avaliada exatamente ao mesmo período de tempo é imprescindível. Mesmo o resultado
geral desse experimento mostrando-se favorável a biocerâmica dopada, a alta
heterogeneidade nos estudos e falta de um protocolo a ser seguido mostram que estudos
necessitam serem realizados para obter uma comparação efetiva.
O gráfico de funil dessa meta-análise, considerando todos os estudos incluídos,
está representado na Figura 2.
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Figura 2 - Gráfico de funil da meta-análise contendo todos os estudos incluídos

Fonte: Autoria própria (2021).

Em relação aos vieses de publicação, o gráfico de funil demonstra o porquê mais
estudos são necessários. Quando ocorrer o preenchimento dos “espaços vazios” do
gráfico, mais peso estatístico para a resposta da pergunta dessa revisão sistemática é
oferecido.

4 CONCLUSÃO
O resultado geral da pesquisa trouxe um grande número de artigos através das
estratégias de busca que foram utilizadas, o que permitiu uma observação de diversos
métodos para análises in vitro do desempenho das biocerâmicas a base de fosfatos de
cálcio dopadas com o íon Mg. Entretanto, a meta-análise elaborada nos mostrou uma
grande heterogeneidade estatística encontrada nos artigos selecionados. Através da metaanálise dos ensaios ALP foi possível observar um desempenho favorável das
biocerâmicas dopadas com 5% de Mg no período avaliado de 7 dias, porém há estudos
que mostram um desempenho osteogênico afetado quando a concentração de dopagem é
mais alta. Contudo, os estudos apresentaram grande variabilidade nas concentrações do
dopante, impossibilitando a comparação efetiva entre eles.
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