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Introdução
Um dos principais polímeros utilizados no reparo do
tecido ósseo é o poli(butilenoadipato-co-tereftalato),
pois são biocompatíveis e biodegradáveis. Contudo,
possuem pouca resistência mecânica e sofrem
redução de tamanho ao longo do tempo1,2. Verificouse que a adição de partículas de tamanho
nanométrico poderiam minimizar esta desvantagem,
melhorando as propriedades mecânicas, térmicas,
induzir a osteogênese e acelerar o processo de
osseointegração3,4.
Entre
as
nanopartículas
promissoras
para
este
fim
estão
as
nanohidroxiapatitas(nHA) e os nanotubos de
carbono( CNTs). Este estudo abriu a possibilidade
para a produção de scaffolds de PBAT com
adequadas
propriedades
mecânicas
e
de
bioatividade, sugerindo sua aplicação em engenharia
de tecidos e regeneração óssea.

A figura 1 mostra as micrografias de MEV dos
scaffolds. A figura 2 ilustra os dados da estatística
descritiva relativa ao BV obtido através da μTC.

Figura 1. MEV: a) PBAT; b) PBAT+nHA/CNT

Objetivos
O objetivo principal deste estudo foi avaliar o reparo
ósseo em defeitos críticos realizados em tíbias de
ratos após seu preenchimento com nanofibras
poliméricas de PBAT incorporadas com nHA
associada a CNTs, por meio da microtomografia
computadorizada (μTC).

Material e Métodos
Utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura
(MEV) para caracterizar as nanofibras produzidas por
meio da técnica de eletrofiação. Previamente a
utilização dos scaffolds in vivo, foi realizada a
esterilização dos mesmos em luz UV. Foram
realizadas perfurações de 3cm de diâmetro nas tíbias
direita e esquerda de 42 ratos utilizando brocas
seriadas e irrigação abundante. Os defeitos ósseos
nas tíbias direita foram preenchidos com coágulo e
nas tíbias esquerdas com o material prédeterminado: a) Coágulo; b) PBAT;
c)
PBAT+nHA/CNT 1%; d) PBAT+nHA/CNT 2%;
e)
PBAT+nHa/CNT 3%; f) PBAT+nHA/CNT 4%;
g) PBAT+nHA/CNT 5%. O reparo ósseo foi avaliado
após 6 semanas de cicatrização por meio de
microtomografia computadorizada.

Figura 2. Gráfico de volume ósseo (BV)
O grupo nHa/CNT 5% foi o material que
apresentou os melhores resultados, diferindo
estatisticamente dos demais (p<0.05%). Estudos
prévios reportaram que a incorporação de
nanopartículas aumenta a neoformação óssea5.

Conclusões
Concluiu-se que a incorporação de nHa/CNT na
porcentagem de 5% influencia positivamente a
neoformação óssea.
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