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                                                            Resumo 

 

PATERLINI, Thais T. Estudo das interações de proteínas osteogênicas com lipídios 

em filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett. 2018. 61 p. Dissertação (Mestrado) 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 
 

     O estudo das propriedades das membranas celulares, assim como sua interação 

com íons e moléculas é de fundamental importância para o entendimento de processos 

biológicos complexos, como a formação do tecido ósseo. O osso natural é constituído por 

compostos orgânicos, especialmente proteínas como o colágeno, e por minerais, como a 

hidroxiapatita. O processo pelo qual ocorre a formação do componente inorgânico é 

chamado de biomineralização, um processo complexo mediado pela liberação de 

vesículas da matriz (VM), secretadas em locais específicos a partir de osteoblastos. Essas 

VM são ricas nas principais biomoléculas envolvidas nesse processo, como as proteínas 

anexina, em especial a anexina V (AnxA5), que exercem papel importante como, 

formação de canais de cálcio e ligação com o colágeno, criando assim um microambiente 

adequado para a formação inicial e propagação dos cristais de hidroxiapatita a partir de 

fibrilas de colágeno. No presente estudo foi possível incorporar colágeno e AnxA5 em 

sistemas modelo para estudos de biomineralização, utilizando-se monocamadas de 

Langmuir e os filmes Langmuir-Blodgett (LB). As monocamadas foram formadas com 

os principais grupos carregados de lipídios encontrados nas VM: fosfatidilcolina (PC) e 

fosfatidilserina (PS). As monocamadas formadas por lipídios, colágeno e AnxA5 foram 

depositadas sobre discos de titânio utilizando-se a técnica dos filmes LB. Os filmes 

formados foram expostos a uma solução que simula o pH e força iônica do fluido 

corpóreo, de maneira a mimetizar a precipitação de hidroxiapatita. As amostras foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia 

vibracional na região do infravermelho (FTIR) e difração de raios X (EDX). Além disso, 

estudou-se as propriedades de molhabilidade e energia livre de superfície das amostras 

de titânio modificadas. Colágeno e AnxA5 interagiram com os lipídios, como mostrado 

nas isotermas. Interação preferencial foi observada no sistema binário contendo DPPC e 

DPPS e na presença de íons cálcio, como ocorre nos sistemas naturais. A presença das 

proteínas e dos fosfolipídios nos filmes LB sobre as superfícies de titânio foram essenciais 

para formação de nanopartículas de hidroxiapatita biomimética. 

Palavras chaves:  1.Colágeno; 2.Anexina; 3.Langmuir-Blodgett
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                                                        Abstract 

 

PATERLINI, Thais T. Study of the interactions of osteogenic proteins with lipids in 

Langmuir and Langmuir-Blodgett films. 2018. 61 p. Dissertação (Mestrado) 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 
 

 
  The study of the properties of cell membranes, as well as their interaction with 

ions and molecules, is of fundamental importance for the understanding of complex 

biological processes, such as the formation of bone tissue. The natural bone consists of 

organic compounds, especially proteins like collagen, and minerals, such as 

hydroxyapatite. The process which the formation of the inorganic component takes place 

is called biomineralization, a complex process mediated by the release of matrix vesicles 

(MV), secreted at specific sites from osteoblasts. These MVs are rich in the main 

biomolecules involved in this process, such as annexin proteins, especially annexin V 

(AnxA5), which play an important role as calcium channels formation and binding with 

collagen, thus creating a suitable microenvironment for formation initial and propagation 

of the hydroxyapatite crystals from collagen fibrils. In the present study, it was possible 

to incorporate collagen and AnxA5 into model systems for biomineralization studies 

using Langmuir monolayers and Langmuir-Blodgett (LB) films. The monolayers were 

formed with the main lipid groups found in MVs: phosphatidylcholine (PC) and 

phosphatidylserine (PS). The monolayers formed by lipids, collagen and AnxA5 were 

deposited on titanium plates using the LB film technique. The films were exposed to a 

solution that simulates the pH and ionic strength of the body fluid in order to mimic the 

precipitation of hydroxyapatite. The samples were characterized by scanning electron 

microscopy (SEM), infrared vibration spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD). 

In addition, the wettability and surface free energy properties of the modified titanium 

samples were studied. Collagen and AnxA5 interacted with lipids, as shown in the 

isotherms. Preferential interaction was observed in the binary system containing DPPC 

and DPPS and in the presence of calcium ions, as occurs in natural systems. The presence 

of the proteins and the phospholipids in the LB films on the titanium surfaces were 

essential for the formation of biomimetic hydroxyapatite nanoparticles. 

         Keywords: 1.Collagen; 2. Annexin; 3.Langmuir-Blodgett 
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1 Introdução 

 

1.1  Membrana celular 

 

 A membrana celular é extremamente importante para os processos biológicos, 

atuando como barreira seletiva, facilitando a interação entre as células, propagando 

energia, entre outras funções1. Dentre seus principais constituintes estão os lipídios, 

moléculas de média ou baixa massa molar com longas cadeias hidrocarbônicas, divididos 

em diferentes classes2. Os lipídios pertencem ao grupo de moléculas anfipáticas que 

contêm em sua estrutura mais geral duas cadeias de hidrocarbonetos e um grupo cabeça-

polar que inclui também um grupo fosfato. Eles se organizam em bicamadas de modo que 

a cadeia alquílica de uma molécula fique em contato somente com a cadeia alquílica de 

outra molécula. Dessa maneira, as regiões polares se dispõem voltadas para a água. Entre 

os tipos de lipídios que constituem as membranas biológicas, os fosfolipídios, 

principalmente as fosfatidilcolinas, são encontrados em maior abundância nas membranas 

celulares dos mamíferos3. 

Ainda entre os componentes majoritários das membranas celulares estão as 

proteínas, que podem ser classificadas de acordo com a forma que estão inseridas na 

bicamada lipídica: proteínas integrais ou transmembrana, que possuem domínios 

hidrofóbicos e que se inserem de maneira estável na porção apolar da bicamada, 

atravessando as membranas e possuindo porções em ambos os lados da mesma. Proteínas 

periféricas, que são aquelas de baixo caráter hidrofóbico e por isso se localizam nas 

superfícies da bicamada fosfolipídica4.  

Algumas proteínas de células eucarióticas podem conter um ou mais lipídios 

ligados covalentemente, os quais provem uma âncora hidrofóbica que se insere na 

bicamada lipídica e mantem a proteína na superfície da membrana. Esses lipídios podem 

ser de vários tipos, incluindo os derivados glicosilados do fosfatidilinositol (GPI). 

Proteínas GPI-ancoradas apresentam diversas funções, como a de hidrólise enzimática, 

sinalização transmembrana e interações de adesão celular5. 

A Figura 1 ilustra a membrana celular contendo a bicamada lipídica e as proteínas. 
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Figura 1 – Modelo de mosaico fluido de uma membrana biológica (Adaptado de 

Paulick)6. 

 

O estudo das propriedades das membranas celulares, assim como sua interação 

com íons e moléculas, como as proteínas, é fundamental para o entendimento dos sistemas 

biológicos complexos. Devido à complexidade deste sistema, modelos de membranas, 

consistindo de apenas poucos componentes de interesse, são usados para simular e 

entender propriedades físico-químicas e processos específicos. Dentre as várias opções 

de modelo, podemos citar as monocamadas de Langmuir e filmes Langmuir-Blodgett, 

que serão entendidos em detalhes nas próximas seções. 

 

 

1.2 Monocamadas de Langmuir e Filmes de Langmuir-Blodgett 

 

As monocamadas de Langmuir são filmes de espessura monomolecular que se 

formam na interface água-ar por meio do espalhamento de pequenas quantidades de 

moléculas anfifílicas insolúveis7. Neste sistema a parte polar (hidrofílica) da molécula 

direciona-se para a subfase aquosa, enquanto que a parte apolar (hidrofóbica) direciona-

se para o ar, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Esquema de uma molécula anfifílica. 

 

             Tais monocamadas podem ser formadas e estudadas por meio de uma cuba de 

Langmuir (Figura 3), feita de um material inerte8 como o Teflon®. Nessa cuba, alguns 

microlitros de uma solução, geralmente clorofórmica, contendo a molécula anfifílica de 

interesse, são espalhados na superfície da subfase, que pode ser água pura ou uma solução 

aquosa de interesse.  

 

Figura 3 – Esquema de uma cuba de Langmuir. 

 

 Diversas propriedades das monocamadas, como tensão e pressão superficial, 

podem ser estudadas por esse sistema. A tensão superficial () ocorre devido à diferença 
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entre as energias das espécies na superfície e no interior do material9. Em um líquido, por 

exemplo, as moléculas que estão no seu interior sofrem forças iguais, já que estão 

cercadas por outras moléculas. Já as moléculas que se encontram na superfície têm suas 

forças de atração com uma resultante no sentido do interior do líquido, como mostra a 

Figura 4. Esse desequilíbrio de forças faz com que as moléculas da superfície apresentem 

maior energia livre em relação às moléculas do seio da fase. 

 A área superficial tende a ser minimizada de maneira a reduzir a energia livre total 

do sistema. Dessa maneira, a relaciona-se como uma resistência ao aumento da área de 

superfície. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Figura 4 – Esquema das forças que agem nas moléculas da superfície e no interior do 

líquido. 

 

A pressão superficial () é definida como a diferença entre a tensão superficial da 

subfase pura (0) e a tensão superficial  da subfase na presença do tensoativo () (equação 

1). 

                                                                  (1) 

 

           Por meio de barreiras móveis acopladas à cuba de Langmuir, as quais comprimem 

a monocamada formada, e um medidor de tensão superficial baseado no método da placa 

de Wilhelmy10 pode-se acompanhar a variação de  em função da área superficial. À 

medida que se aumenta a compressão da monocamada, diminuindo a área ocupada por 

molécula (A) na interface, a  aumenta, forçando o ordenamento das moléculas, e 

consequentemente o empacotamento, que é característico para cada diferente molécula.           

    -  
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Essa diferença no empacotamento das moléculas de um tensoativo com o aumento da , 

a uma temperatura constante, resulta em uma curva denominada de isoterma superficial 

ou, simplesmente, curva -A.  

              As monocamadas de Langmuir podem ser caracterizadas por três estados 

distintos os quais são descritos em analogia aos estados físicos da matéria (Figura 5): a 

fase gasosa (G), de maior distância intermolecular, na qual as moléculas não interagem 

entre si; a fase líquido-expandido (LE), mais ordenada, em que as moléculas já 

apresentam alguma interação, e a fase condensada (LC), com as moléculas dispostas em 

um arranjo altamente ordenado, formando um filme de espessura monomolecular. 

Estados sólidos podem ser observados dependendo da estrutura do tensoativo. Podem 

existir regiões nas quais haja coexistência entre as fases, caracterizadas por valores 

constantes de . Além disso, se a compressão do filme for além do último estado, as 

moléculas podem agrupar-se desordenadamente umas sobre as outras provocando o 

colapso da monocamada, caracterizado por queda de  em função da diminuição de 

área11. Estes diferentes estágios de compactação podem ser caracterizados por variações 

na compressibilidade das isotermas, que pode ser estudada quantitativamente pela 

equação 2, por meio da primeira derivada da curvas -A. 
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Figura 5 – Isoterma  vs A, evidenciando a compressão da monocamada em diferentes 

estágios de compactação. 

 

 

                                                                                         (2) 

 

 

  

Porém, o parâmetro mais utilizado no estudo de monocamadas é o recíproco da 

compressibilidade, Cs
-1, que é chamado de módulo compressional, cuja dimensão é mN 

m-1. Quando  é constante, como no caso do estado gasoso e nas regiões de coexistência 

de fases, Cs
-1 tende a ser igual a zero . Este valor aumenta com a quantidade de tensoativo 

presente no filme ou com o aumento do ordenamento da monocamada.    

O parâmetro Cs
-1 é uma medida da elasticidade compressional e depende do estado 

de condensação da monocamada, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores típicos de Cs
-1 para diferentes fases da monocamada12. 

Monocamada Cs
-1 (mN m-1) 

Sem surfactante 0 

Líquido-expandida 12,5 a 50 

Líquido-condensada 100 a 250 

Sólida 1000 a 2000 

  

As monocamadas no estado condensado podem ser transferidas para suportes 

sólidos por imersão ou emersão vertical, formando os chamados filmes de Langmuir-

Blodgett (LB)13. Esse processo proporciona a deposição de uma camada em cada lado do 

suporte, como mostrado na Figura 6. Filmes com diferentes números de camadas podem 

ser obtidos por meio da repetição deste processo. 

 

 

Figura 6 – Processo de transferência de monocamada para suportes sólidos formando 

filmes LB (adaptado da referência 14). 

 

A transferência da monocamada pode ser realizada por três maneiras diferentes, 

dando origem a filmes do tipo X, Y ou Z (Figura 7). Os filmes do tipo Y são mais comuns 

por possuírem maior estabilidade em relação aos demais, já que apresentam grupos de 

mesma afinidade em contato: interações do tipo cabeça-cabeça e cauda-cauda. 
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Figura 7 – Filmes Langmuir-Blodgett do tipo X, Y e Z. 

 

As monocamadas de Langmuir e os filmes LB são importantes modelos de 

membrana celular. Apesar das monocamadas de Langmuir mimetizarem apenas metade 

dela e dos filmes LB não possuírem raio de curvatura característico, esses sistemas 

possuem algumas vantagens como: i) permitir o estudo de parâmetros físico-químicos; ii) 

permitir o controle rigoroso da composição das membranas; iii) controle do estado de 

compactação; iv) controle da temperatura de transferência, e v) controle da polaridade da 

superfície15. 

Esses filmes são atualmente muito utilizados para a incorporação de 

macromoléculas e criação de superfícies bioativas16, além de possibilitar a investigação 

de fenômenos que ocorrem em membranas celulares, como os mecanismos de 

funcionamento de proteínas17 e sua interação com os lipídios. 

 

 

1.3 Interação lipídio-proteína 

 

A interação entre lipídios e proteínas é um exemplo de processo que ocorre em 

membranas biológicas e que pode ser estudada utilizando-se monocamadas de Langmuir 

e filmes LB18. Vários tipos de forças19 estão envolvidas nessa interação, como a de ligação 

covalente, interação eletrostática e interação hidrofóbica. 

Inúmeros processos naturais biologicamente importantes ocorrem devido à 

interação entre estas moléculas, como a formação do tecido ósseo. 
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1.4 Tecido ósseo 

 

O osso exerce funções importantes no corpo como, locomoção, suporte e proteção 

aos órgãos e armazenamento de cálcio e fosfato. É um tecido multifuncional, 

metabolicamente ativo que sofre processo contínuo de renovação e é constituído por uma 

população heterogênea de células em diferentes estágios de diferenciação celular20. Entre 

essas células estão os osteoblastos21, responsáveis pela síntese dos componentes 

orgânicos da matriz óssea e produção da enzima fosfatase alcalina, importante no 

processo de mineralização; os osteócitos22, que são as células mais abundantes no osso e 

estão envolvidos na manutenção da matriz óssea; e osteoclastos23, células gigantes 

responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo.  

 

   Figura 8 – Organização das principais células do osso (Adaptado da referência 24). 

 

Uma matriz orgânica e uma fase mineral formam o osso. A primeira é formada 

principalmente por colágeno do tipo I, além de proteínas não-colagenosas, como as 

proteoglicanas25.  

O colágeno, cujo peso molecular é de aproximadamente 300 kDa, é a principal 

proteína constituinte dos seres vivos, correspondendo à cerca de 25% da proteína total no 

ser humano26. É encontrado em grande quantidade na pele, tendão, vasos sanguíneos, 

cartilagem, osso e córnea, apresentando como principal função contribuir com a 
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integridade estrutural da matriz extracelular, ajudar a fixar as células na matriz27, além de 

proporcionar resistência e elasticidade às estruturas. 

O colágeno é produzido na forma de pró-colágeno, pelos fibroblastos, células 

musculares lisas e osteoblastos e é formado por três cadeias  polipeptídicas que formam 

uma tripla hélice, que, associadas 3 a 3, dão origem aos 28 tipos diferentes de colágeno, 

sendo os do tipo I, II, III, V e X os constituintes principais do osso, cartilagem e tendão. 

No tecido ósseo, o colágeno do tipo I é o principal componente28, contendo a 

sequência repetitiva de aminoácidos –(Gly–X–Y)n– onde X geralmente é a prolina e Y a 

hidroxiprolina. Essas três cadeias  formam o tropocolágeno, uma estrutura monomérica 

que se organiza formando as microfibrilas de colágeno, que são liberadas para o meio 

extracelular e se reorganizam formando as fibras, como mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Esquema para reorganização fibrilar do colágeno do tipo I após sua liberação 

para o meio extracelular. 

 

Já a fase mineral ou parte inorgânica do osso é constituída por fosfatos de cálcio 

(apatitas biológicas), principalmente a hidroxiapatita (HAp), de fórmula estequiométrica 

Ca10(PO4)6(OH)2 e com razão Ca/P igual a 1,67, que pode representar até 70% da massa 

dos ossos e dentes29. Essa fase atua como reservatório de íons e como material estrutural, 

determinando grande parte das propriedades mecânicas do osso30. Colágeno e HAp tem 

sido utilizados como biomateriais para implantes ósseos, já que o colágeno é considerado 

um modelo de orientação para formação desse mineral31, mimetizando assim a 

biomineralização óssea. 
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1.5 Biomineralização óssea 

 

A biomineralização óssea é caracterizada pelo acúmulo de mineral constituído 

principalmente por íons de fosfato e cálcio, formando um sal de fosfato de cálcio, cuja 

estrutura se transforma em HAp. É um processo complexo e multifatorial, mediado pela 

liberação de vesículas da matriz (VM), secretadas no local específico do início da 

biomineralização32. 

As VMs são nanoestruturas extracelulares (100-300 nm em diâmetro) secretadas 

a partir da membrana plasmática de condrócitos, osteoblastos e odontoblastos. 

Constituem uma bicamada lipídica semelhante à estrutura da membrana plasmática 

externa da célula parental, possuindo um conteúdo mais alto de colesterol e 

esfingomielina, além de fosfolipídios ácidos como a fosfatidilserina33. A Tabela 2 mostra 

os principais constituintes das VMs. 

 

      Tabela 2 – Principais constituintes das VMs32,33 

Proteínas Lipídios 

Fosfatase alcalina (TNAP) Fosfatidilcolina (± 41,8%) 

Fosfo-1 Fosfatidiletanolamina 

Na+/K+ ATPase Fosfatidilinositol 

MMP-2/3/13 Fosfatidilserina (± 9,3%) 

Anexinas  

 

 Diferentes teorias são propostas para formação e crescimento de minerais, sendo 

que a mais aceita associa as VMs à formação dos primeiros cristais de HAp. Essa teoria34 

propõe que durante a fase I da biomineralização, os íons Ca2+ são atraídos pelas moléculas 

ligadoras de cálcio que se encontram dentro das VMs, principalmente os fosfolipídios 

ácidos, como a fosfoserina e proteínas como a anexina V (AnxA5). Na fase II 

(propagação) há liberação dos cristais de HAp no fluido extracelular que são propagados 

entre as fibrilas de colágeno. Essa fase é controlada pelo pH do fluido extracelular, pela 

concentração de íons Ca2+ e fosfato inorgânico (Pi) e pela presença de moléculas 
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reguladoras, como colágeno dos tipos I e II. Assim, as VMs apresentam a finalidade de 

nucleação dos íons que formarão os cristais de HAp, proteção dos primeiros cristais 

amorfos formados e direcionamento do local específico do início da mineralização. 

       De acordo com Bottini et al35 as VMs contêm um complexo enzimático tanto no 

seu interior como na sua membrana, como mostrado na Figura 10. Esse complexo atua 

principalmente na saturação local de íons Ca2+ e Pi durante o crescimento dos minerais, 

além de controlar a concentração de inibidores do processo, como o pirofosfato 

inorgânico (PPi)36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Complexo enzimático do interior e membrana nas VMs (adaptada da 

referência 37). 

  

       Apesar da biomineralização óssea ser bastante estudada, ainda não se 

conhecem todas as moléculas envolvidas nesse processo. Dentre as principais 

biomoléculas que merecem mais atenção estão as proteínas AnxA5, presentes nas VMs. 

         

 



                                                                                                                                            Introdução 
_____________________________________________________________________________ 
   
                                                               
 

28 
 

1.5.1 Anexina  

 

As anexinas pertencem a uma família de proteínas caracterizadas pela capacidade 

de se ligarem a fosfolipídios carregados negativamente e de forma reversível com 

membranas de maneira dependente de cálcio38. Já foram isolados 20 diferentes tipos dessa 

proteína, sendo que a principal diferença entre elas ocorre devido à região amino-

terminal, que varia em comprimento e sequência primária, levando assim às diferentes 

funções celulares39. 

Estudos40,41,42 mostram que as anexinas AnxA2, AnxA5 e AnxA6 são as mais 

abundantes nas VMs. A AnxA5, juntamente com fosfolipídios, principalmente a 

fosfatidilserina (PS)43,44, está associada com a fase inicial de formação do cristal de HAp, 

afetando o crescimento, a estrutura e a qualidade do mesmo. 

A AnxA5, proteína de aproximadamente 35 kDa, foi a primeira anexina a ser 

caracterizada estruturalmente45, revelando quatro domínios homólogos constituídos por 

cerca de 70 aminoácidos, formando domínios compactos de 5 hélices, nos quais é 

encontrada uma sequência de 17 resíduos de aminoácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 11 – Estrutura cristalina da AnxA5 humana, com representação dos quatro 

domínios e os íons cálcio (esferas amarelas). Extraída da referência 45.  

 

 

   A molécula da AnxA5 apresenta-se ligeiramente curvada, formada por um lado 

convexo, onde estão localizados os íons cálcio, e um lado côncavo, onde se encontram os 
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domínios N- e C- terminal. Estes domínios definem um poro hidrofílico no centro da 

proteína, apresentando atividade de canal de Ca2+ na membrana das VMs41. 

   A isoforma AnxA5 também pode ser caracterizada como proteína ligante ao 

colágeno, sendo chamada de ancorina CII46. Von der Mark et al47 já comprovaram essa 

ligação usando um recombinante da proteína com colágeno nativo dos tipos I, II e X, 

mostrando que a AnxA5 desempenha papel importante como canal de cálcio regulado por 

colágeno na calcificação de cartilagem mediada pelas VMs 48,49. 

Baseado nas estruturas e funções da AnxA5 e dos lipídios mais abundantes nas 

VMs, pode-se criar superfícies bioativas que simulem a composição e estrutura do tecido 

ósseo, aprimorando as características de biomateriais aplicáveis como regeneradores do 

tecido ósseo. 

 

 

1.6 Biomateriais 

 

  Biomaterial é um termo utilizado para indicar um dispositivo, sintético ou 

natural, que em contato com o sistema biológico pode ser usado por um período de tempo, 

completo ou parcialmente e que trate, aumente ou substitua qualquer tecido, órgão ou 

função do corpo50.Os biomateriais estiveram envolvidos em três diferentes gerações51: a 

primeira foi marcada por materiais bioinertes, com mínima resposta tóxica do tecido 

hospedeiro. A segunda geração, pelo desenvolvimento de materiais bioativos que 

possuíam a habilidade de interagir com o sistema biológico, promovendo uma ligação 

tecido/material. E por fim, a terceira geração que envolvia materiais que estimulavam 

uma resposta celular específica em nível molecular. 

No estudo dos biomateriais, alguns fatores são essenciais para seu sucesso, como 

a sua biocompatibilidade52, ou seja, a habilidade de não produzir reações adversas quando 

integrados ao organismo, e sua bioatividade53, relacionada a interação biológica induzida 

pelo biomaterial na interface entre o material e o tecido ósseo. 

Os primeiros fenômenos bioquímicos necessários para o sucesso de um 

biomaterial ocorrem na interface material / tecido hospedeiro. Assim, a superfície do 

material é a primeira região que entra em contato com o ambiente biológico, portanto, 

uma resposta biológica inicial depende de suas características. Com a finalidade de 
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promover uma resposta biológica melhor, inúmeras modificações nas superfícies dos 

materiais têm sido propostas54, sempre visando aprimorar suas propriedades físico-

químicas, acelerando e melhorando o processo de osseointegração, ou seja, a capacidade 

do material em se ligar ao osso, permitindo assim a incorporação do implante no 

organismo hospedeiro55. 

Em relação à composição, os biomateriais podem ser polímeros sintéticos, metais, 

cerâmicos ou macromoléculas naturais. Kawashi et al56 relata as vantagens e 

desvantagens de cada tipo de material, além da aplicação de cada um deles. A Tabela 3 

resume as vantagens, desvantagens e algumas das aplicações dos vários tipos de 

biomateriais. 

 

 Tabela 3 – Vantagens, desvantagens e aplicações dos biomateriais 

Biomaterial Vantagens Desvantagens Aplicações 

Polímeros 
Elasticidade, fácil 

fabricação 

Baixa resistência 

mecânica 
Artérias, veias 

Metais e ligas 
Alta força de tensão e 

resistência 
Alta densidade 

Fixação 

ortopédica, 

implantes 

dentários 

Cerâmicas e 

vidros 

Boa 

biocompatibilidade 

Baixa força de 

tensão 
Válvulas, tendões 

Compósitos Resistência à corrosão 

Material de 

fabricação 

incompatível 

Válvula cardíaca 

artificial 

 

Entre os diversos tipos de materiais estão as ligas metálicas, especialmente as ligas 

de titânio, amplamente utilizadas em implantes de substituição óssea, devido, 

principalmente, à sua resistência mecânica. 

 

 

 

1.6.1 Titânio 

 

           O titânio (Ti) e suas ligas são os materiais mais utilizados para aplicações 

biomédicas devido a uma combinação de características, como: alta biocompatibilidade, 
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resistência aos efeitos do fluido corpóreo, grande resistência a tração, flexibilidade e alta 

resistência à corrosão57. Todas essas características são devidas a uma camada fina de 

óxido de titânio (TiO2)
58 formada naturalmente na superfície do material. 

 A presença desta camada está relacionada com sua alta estabilidade química. Por 

ser pouco reativo, o titânio puro apresenta uso restrito como implante, dificultando o 

processo completo de osseointegração. Assim, diferentes estratégias têm sido 

implementadas para modificações de superfícies deste material a fim de melhorar a 

interação biomaterial-tecido59. 

 As estratégias de modificação de superfícies de titânio e suas ligas podem ser por 

métodos físicos, químicos ou mecânicos60, além do recobrimento com hidroaxiapatita, 

fosfatos de cálcio e biomoléculas. 

 Nesse trabalho a técnica escolhida foi a técnica dos filmes LB, como descrita nos 

itens anteriores. Esses filmes foram usados para posterior formação e crescimento de 

minerais de fosfato de cálcio, como a HAp. 

  A motivação desse trabalho está no estudo de sistemas biomiméticos formados 

pelas principais proteínas osteogênicas, como colágeno e anexina, além de fosfolipídios 

e minerais, como o fosfato de cálcio, depositados sobre suportes de titânio, criando 

superfícies bioativas que simulem a composição e estrutura do tecido ósseo. 

 Esse trabalho visa dar continuidade e complementar estudos já realizados no 

grupo. Cruz et al61,62 demonstrou a formação de HAp biomimética em superfícies de Ti 

recobertas com carbonatos de cálcio. Ruiz et al63 utilizou-se de lipídios e incorporou 

colágeno para formação de matrizes orgânicas biomiméticas, mostrando assim a 

importância dessas matrizes para crescimento de HAp. 

 Muitos estudos são encontrados na literatura a respeito do efeito da incorporação 

do colágeno na formação de matrizes orgânicas biomiméticas depositadas sobre suportes 

de titânio. Porém, há ainda poucos trabalhos relacionando a interação do colágeno tipo I 

e da AnxA5, proteínas fundamentais para a formação dos primeiros cristais de 

hidroxiapatita, levando à biomineralização óssea.  

  De maneira a se estudar estas interações, foram utilizadas as técnicas de 

caracterização descritas nos próximos itens. 
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1.7  Principais técnicas de caracterização dos Filmes LB 

 

                   1.7.1 Quantificação da massa depositada - Microbalança a 

Cristal de Quartzo (QCM) 

 

        A microbalança a cristal de quartzo (QCM - do inglês quartz crystal 

microbalance) é uma técnica que se baseia nas propriedades piezoelétricas de um cristal 

de quartzo (Figura 12), que é recoberto por um filme de ouro e que atua como eletrodo 

através do qual é aplicada uma diferença de potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Esquema de um cristal de quartzo recoberto com filme de ouro. 

   

                Vibrações nesse cristal são provocadas por diferenças de potencial e a frequência 

de vibração é medida. A massa depositada sobre a superfície pode ser determinada 

utilizando-se a Equação de Sauerbrey64, já que à medida que uma massa adere ao cristal, 

sua frequência diminui. 

                                                                                                     

                                                          (3) 

 

 

 Nessa equação, A é a área piezoeletrônica do cristal, ρc e µc são a densidade e o 

módulo de cisalhamento do quartzo, respectivamente, F0 é a frequência de vibração do 

cristal limpo e F a mudança de frequência devido a massa depositada. 
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         1.7.2 Espectroscopia de Infravermelho 

 

                 A técnica espectroscópica de absorção na região do infravermelho permite a 

identificação de diferentes tipos de ligações químicas das estruturas65. As ligações 

químicas possuem frequências de vibrações específicas, que se relacionam à massa dos 

átomos, orbitais moleculares e níveis de energia da molécula. Para que um determinado 

modo vibracional seja ativo no infravermelho é necessário que ocorra variação no 

momento de dipolo elétrico da molécula como consequência de seu movimento 

vibracional. 

                As análises mais comuns por espectroscopia no infravermelho são as com 

transformada de Fourier (FTIR)66, na qual os equipamentos são capazes de separar 

variações na frequência da radiação que chega ao detector. Três variedades dessa técnica 

são utilizadas: medidas de absorção em transmissão (FTIR), reflexão-absorção em ângulo 

rasante (FT-IRRAS) e reflexão total atenuada (FT-ATR)67. As duas últimas são aplicadas, 

principalmente, em superfícies que não sejam transparentes ao feixe de infravermelho. 

                As análises de FTIR-ATR têm como princípio a reflexão de um feixe de 

radiação quando esse passa de um meio mais denso (cristal de ATR) para um meio menos 

denso (amostra). A amostra então absorve radiação, o feixe sofre atenuação e assim é 

possível identificar as bandas de absorção da amostra, e consequentemente, as ligações 

químicas presentes em seus compostos, como mostra o esquema da Figura 13. 

 

Figura 13 – Esquema do feixe incidente (I) e feixe refletido (R) na técnica de ATR 

(Adaptado da referência 68). Na figura à direita tem-se um exemplo de um espectro de 

ATR-FTIR. 
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1.7.3 Difração de raios X 

 

A difração de raios X ocorre quando um feixe monocromático com comprimento 

de onda entre X e Y incide sobre um material cristalino, no qual os átomos estão 

regularmente espaçados com uma distância interplanar d. Esse feixe incide com um 

ângulo e os feixes refletidos por dois planos subsequentes apresentarão o fenômeno da 

difração, como mostrado no esquema da Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Esquema difração de um feixe de raios X sobre um material cristalino 

(adaptado da referência 69). 

 

  Se a diferença entre os caminhos óticos dos dois feixes for um número inteiro de 

comprimento de onda, haverá superposição construtiva, e assim, observa-se um feixe de 

raios X difratado. Porém, se essa diferença não for um número inteiro, haverá 

superposição destrutiva, e não se observará nenhum sinal de raios X. 

 As condições necessárias para que as interferências construtivas aconteçam são 

estabelecidas pela Lei de Bragg70 (equação 4), onde n corresponde a um número inteiro, 

 é o comprimento de onda dos raios X incidentes, d a distância interplanar e  o ângulo 

de difração. 

                                                                           (4) 

 

n = 2dsen 
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                    A técnica de difração de raios X permite a caracterização de fases cristalinas. No 

presente trabalho, essa técnica foi utilizada para confirmar a fase mineral formada sobre 

as superfícies de Ti modificadas com os filmes LB. 

 

 

 1.7.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

O princípio dessa técnica consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno 

diâmetro para explorar, ponto a ponto, a superfície da amostra, fornecendo assim 

informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos de uma amostra 

sólida71. Os elétrons secundários e os retroespalhados formam os sinais de maior interesse 

para a formação da imagem. Enquanto os elétrons secundários fornecem imagem de 

topografia da amostra, os retroespalhados fornecem as imagens características de 

variação de composição, permitindo a identificação de diferentes fases e orientações 

cristalinas. 

A MEV é uma das técnicas mais utilizadas para a observação e análise de 

características microestruturais de objetos sólidos. Conforme retratado na literatura, tem 

sido bastante utilizada para avaliar a morfologia de minerais72 e células aderidas sobre 

superfícies dos biomateriais durante o processo de mineralização73. 

 

 

 

1.7.5 Molhabilidade e Energia Livre de Superfície 

 

A molhabilidade é definida como a tendência de um líquido em espalhar-se sobre 

uma superfície sólida refletindo a afinidade entre estes74. Quantitativamente, a 

molhabilidade é estudada em função do ângulo (c) formado na junção de três diferentes 

fases, sendo um balanço entre as tensões interfaciais da gota de um líquido e um sólido 

(SL), do sólido e gás (SG) e entre o líquido e gás (LG), que é a tensão superficial do 

líquido puro. A Figura 15 mostra o balanço das forças horizontais que atuam em 

equilíbrio, resultando na Equação de Young75. 
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Figura 15 – Esquema do ângulo de contato (c) formado entre a gota e a superfície sólida 

e a Equação de Young. 

 

Uma superfície completamente molhável é aquela cujo ângulo  = 0º, formando 

um infinito filme líquido em sua superfície. Se 0º <  < 180º, dizemos que a superfície é 

molhável, e é completamente não molhável se  = 180º. No presente trabalho, medidas 

de ângulo de contato foram realizadas para avaliar a hidrofilicidade das superfícies antes 

e após modificações com filmes LB. 

A molhabilidade também pode ser relacionada com a energia livre de superfície, 

(SG) no caso de sólidos, ou apenas tensão superficial (LG) no caso de líquidos. Essa 

energia pode ser calculada por meio de c formado entre líquidos de diferentes 

polaridades e a superfície sólida. 

A SG pode ser calculada utilizando-se a equação de Owens-Wendt76, que divide 

a energia superficial em componentes que representam diferentes interações entre o 

sólido e o líquido, no caso, componentes dispersivas (d) e polares (p). 

 

         (5)                                       

 

 

A SG e suas componentes tem relação no modo com que as superfícies de Ti 

interagem com o tecido hospedeiro. Gentleman77 relatou que o aumento dos valores de 

p, ou seja, superfícies com características hidrofílicas, favorece o contato entre as 

primeiras células ósseas e a superfície do material, promovendo uma adesão celular mais 

eficiente.

L(1 + cos) = 2 (L
d . S

d )1/2 + 2 (L
p . S

p )1/2 
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2. Objetivos  

 

      2.1 Objetivo geral 

 

       Estudar a interação de proteínas osteogênicas como, colágeno e AnxA5, com 

sistemas modelo de membrana, mais especificamente filmes de Langmuir e Filmes LB, e 

seus efeitos quando depositadas em suportes de titânio. 

 

 

                2.2 Objetivos específicos 

 

                  1. Avaliar a organização das monocamadas de lipídios na presença de colágeno e 

AnxA5 em subfases contendo água pura e solução aquosa de CaCl2; 

            2. Transferir as monocamadas formadas para discos de titânio utilizando a técnica 

de Langmuir-Blodgett; 

            3. Caracterizar morfológica e estruturalmente os filmes LB formados; 

            4. Avaliar a bioatividade das superfícies de titânio utilizando uma solução que 

simula a concentração de íons e pH do fluido corpóreo humano (SBF). 
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3. Materiais e Métodos  

 

               3.1 Materiais 

Todas as soluções foram preparadas utilizando água deionizada a partir de um 

sistema Milli-Q® (= 72,8 mN m-1 e resistividade de 18,2 MΩ cm). Os reagentes 

utilizados para preparo das monocamadas de Langmuir e filmes LB foram: 1,2-

Dipalmitoil-sn-3-Glicero-Fosfatilcolina (DPPC, Avanti, 734,05 g mol-1, >99%), 

Dipalmitoil-Fosfatidil-l-Serina (DPPS, Sigma, 758,0 g mol-1, >99%). Metanol grau 

HPLC-J.T.Baker, 99,90%; clorofórmio grau HPCL-Sigma, 99,0%); cloreto de cálcio 

(J.T. Baker); fosfato de sódio (VETEC); ácido clorídrico (Synth, 36-38,5%). 

Para as soluções aquosas utilizadas na subfase, solução tampão pH 7,5, no SBF e 

na solução de colágeno, foram utilizados os seguintes sais: Cloreto de cálcio diidratado 

(Synth, 99,5%, 147,02 g mol-1); Cloreto de sódio (Synth, 99,5%); Bicarbonato de sódio 

(Vetec, 99,5%); Cloreto de potássio (Vetec, 99,0%); Fosfato de sódio dibásico 

heptaidratado (Mallinckrodt Chemicals, 99,5%); Cloreto de magnésio hexaidratado 

(Synth, 99,0%); Sulfato de sódio (Synth); trishidroximetilaminometano (Aldrich, 99,9%, 

121,14 g mol-1); Colágeno íntegro tipo-I (pele de bezerro, para cultura de células, Sigma-

Aldrich); Ácido acético glacial (VETEC, 99,9%) e n-propanol (Synth, 99,5%). 

 

 

          3.2 Preparo da solução de colágeno 

 

Foram dissolvidos 15 mg de colágeno tipo-I em mistura de 14 mL de ácido acético 

(5 mmol L-1) e 1,0 mL de n-propanol e mantido sob agitação por pelo menos 12 horas, 

seguindo procedimento já descrito na literatura78.  

 

3.3 Obtenção da AnxA5 

 

 A enzima AnxA5 foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Pietro Ciancaglini, 

Laboratório de Sistemas Biomiméticos de Membrana (DQ-FFCLRP). A preparação e 

purificação da enzima foram realizadas seguindo o protocolo descrito por Logue e 
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colaboradores (2009)79. O plasmídeo para AnxA5 (pProEx.Htb.annexin V) foi 

gentilmente cedido pelo professor Seamus J. Martin de Dublin, Irlanda e foi expresso em 

E. coli com cauda de histidina para facilitar a sua purificação. Esta etapa do trabalho foi 

realizada com colaboração direta do laboratório do Prof. Dr. José Luis Millán pelo Protein 

Production and Analysis Facility do Sanford Burnham Medical Research Institute, La 

Jolla, CA – USA. 

 

 

3.4 Monocamadas de Langmuir 

 

                3.4.1 Monocamadas de lipídio puro 

 

 As monocamadas de lipídios puros foram confeccionadas em uma cuba de 

Langmuir (Insight®-Brasil, área superficial de 216 cm2 e volume de aproximadamente 

130 mL) a 25 ± 2ºC. Foram espalhados 30 L de uma solução clorofórmica 

(CHCl3:MeOH 3:1 v/v) de DPPC, DPPS e mistura binária em frações molares de 

DPPC:DPPS (8:2) na interface líquido-ar. A Figura 16 apresenta as estruturas 

moleculares dos tensoativos utilizados, que apresentam cadeia lipídica com mesmo 

tamanho, sem insaturações, diferindo apenas na cabeça polar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Estruturas moleculares dos lipídios utilizados nas monocamadas de 

Langmuir7. 
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        A subfase foi constituída por água pura ou solução aquosa de CaCl2 10 mmol L-1. 

Após espalhar o lipídio, esperou-se 5 min para a evaporação do solvente, e então a 

interface foi comprimida mecanicamente por uma barreira móvel a uma taxa de 0,42 mm 

s-1, registrando assim a isoterma -A. Os valores dos módulos compressionais foram 

calculados utilizando-se a equação 2. 

 

 

           3.4.2 Monocamadas mistas de lipídios, colágeno e AnxA5 

 

           As monocamadas mistas também foram obtidas em uma cuba de Langmuir a 25 ± 

2ºC, em subfase contendo água pura ou solução de CaCl2 10 mmol L-1. Colágeno (1,8 mg 

mL-1) e AnxA5 (2,8 mg mL-1) foram injetados na subfase nas quantidades de 100 L e 10 

L, respectivamente, na presença dos lipídios, de forma a se ter uma proporção de 1:50 

(mol:mol) (Proteína:Lipídio). Após 15 min de incubação, a interface foi comprimida 

mecanicamente a 0,42 mm s-1. Os valores dos módulos compressionais também puderam 

ser calculados pela equação 2. 

A área mínima ocupada por molécula pode ser calculada por meio das isotermas 

ajustando-se uma tangente aos pontos correspondentes ao estado líquido-condensado da 

monocamada. 

As monocamadas mistas também foram utilizadas para ensaios de estabilidade, 

por meio da compressão da mesma até  = 30 mN m-1, registrando a variação deste 

parâmetro em função do tempo. A estabilidade da monocamada é um parâmetro 

importante para a qualidade da deposição dos filmes LB80. 

 

 

           3.5 Pré-tratamento dos suportes metálicos para deposição dos 

filmes LB 

 

Os suportes utilizados foram discos de Ti (grau 2) de 13 mm de diâmetro 

(REALUM® – Brasil). Antes da deposição dos filmes LB os suportes foram imersos por 

15 min em ultrassom, em três diferentes líquidos de limpeza: água contendo detergente, 

etanol e acetona. Após essa primeira etapa, os discos de Ti foram submersos em solução 



                                                                                                                                   Materiais e Métodos 
_____________________________________________________________________________ 
 

43 
 

KH2PO4 / NaOH  pH 7,5 contendo o tensoativo não-iônico Span 20 na  concentração 

4x10-5 mol L-1, também em ultrassom, por 5 min. Em seguida os suportes foram 

enxaguados com água Milli-Q®. 

 

 

3.6 Formação dos filmes LB e das matrizes orgânicas 

 

As monocamadas formadas por lipídios, colágeno e AnxA5 foram depositadas 

nos discos de Ti utilizando-se a técnica dos filmes LB em  = 30 mN m-1 (pressão das 

biomembranas)81 e velocidade de imersão e emersão constante em 0,038 mm s-1 com o 

auxílio de um sistema dip-coater.  

Filmes do tipo Y (Figura 7), contendo uma bicamada de fosfolipídio e proteínas, 

com final hidrofílico, foram formados e rapidamente imersos em solução de CaCl2 1 

mmol L-1 e tampão (KH2PO4/NaOH, pH 7,5 e 100 mmol L-1) por 12 h, cada uma, em um 

total de 4 ciclos, à 37º C, para deposição de fosfatos de cálcio. Após esse período, os 

discos foram submersos na solução de SBF por 36 h, conforme esquema da Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Esquema para formação de fosfato de cálcio e teste de bioatividade sobre os 

filmes LB. 
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3.7 Preparo do SBF 

 

           Após os ciclos para formação de fosfatos de cálcio, os discos de Ti foram 

submersos em solução de SBF (simulated body fluid), que consiste em uma solução 

supersaturada que simula a composição iônica e pH do plasma humano. Em presença de 

tal solução a superfície de um material pode induzir, assim como observado in vivo, a 

formação de HAp por meio de diferentes mecanismos82,83. Se o material induz a formação 

de hidroxiapatita este é considerado bioativo. 

        O preparo da solução de SBF foi realizado seguindo procedimento da literatura84. 

        A Tabela 4 mostra a ordem dos reagentes adicionados a 400 mL de água Milli-Q®, 

para preparo de 500 mL de solução de SBF. O pH foi ajustado para 7,5 utilizando-se uma 

solução de HCl 1 mol L-1 a uma temperatura de 37ºC.  

 

 

 Tabela 4 – Reagentes utilizados para preparo da solução de SBF 

Ordem Reagente Massa utilizada (g) 

1º NaCl 3,274  

2º NaHCO3 1,134  

3º KCl 0,186  

4º Na2HPO4.7H2O 0,134  

5º MgCl2.6H2O 0,152 

6º HCl 1 mol L-1 18 mL 

7º CaCl2.2H2O 0,184  

8º Na2SO4 0,0355  

9º (CH2OH)3CNH2 3,028  
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           3.8 Caracterização dos Filmes LB 

 

                    3.8.1 Microbalança a Cristal de Quartzo (QCM) 

 

  As massas de lipídio e proteína depositadas a partir dos filmes LB foram 

determinadas utilizando-se uma QCM. Por meio da frequência de vibração do cristal 

piezoelétrico, pode-se calcular a massa depositada por meio da equação 3.  

O cristal de quartzo utilizado no presente trabalho apresenta A = 0,656 cm2, ρc = 

2,648 g.cm-3
 e µc = 2,947.1011 g.cm-1.s-2. 

Conhecendo a área do cristal e a área mínima ocupada por molécula obtida pelas 

isotermas, foi possível determinar o número de moléculas de lipídios teoricamente 

depositada.  Nos filmes contendo lipídio + proteína, com a diferença entre os valores 

obtidos pela QCM e o valor teórico, pode-se calcular a massa estimada de proteínas 

transferidas para os suportes sólidos.  

 

 

                     3.8.2 Espectroscopia de Infravermelho 
 

 

Os grupos químicos presentes nos filmes depositados sobre Ti foram analisados 

por FTIR-ATR, utilizando-se um espectrofotômetro Shimadzu Prestige (Laboratório de 

Terras Raras – DQ/FFCLRP).  

 

 

 

          3.8.3 Difração de raios X 

                                              

    No presente trabalho, a fase mineral formada sobre as superfícies de Ti foi 

avaliada utilizando-se um difratômetro Bruker-AXS D5005 (DQ/FFCLRP) com ângulo 

de incidência rasante, tubo selado de Cu (2,2 kW) cuja radiação gerada possui  = 1,54 

Å como fonte e filtro monocromador de níquel. 
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         3.8.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

  A morfologia das superfícies foi caracterizada pela técnica da Microscopia 

Eletrônica de Varredura – MEV - (Shimadzu, Super Scan – SS550, DQ/FFCLRP). Antes 

das análises as amostras foram recobertas com um filme de ouro, utilizando-se a 

evaporadora Bal-Tec SCD-050 Sputter Coater. 

 

 

 

     3.8.5 Molhabilidade e Energia Livre de Superfície 

 

As medidas de ângulos de contato para as superfícies de Ti modificadas ou não 

foram realizadas com o equipamento Dataphysics Contact Angle System OCA 20, 

disponível em nosso laboratório. 

Além disso, foi determinada a energia superficial do material por meio de medidas 

de ângulos de contato com líquidos de diferentes polaridades, como água Milli-Q®, 

formamida e diiodometano. A SGtotal foi calculada pelo software do equipamento, que 

automaticamente extrai a tangente e o ângulo formado entre a gota e a superfície e utiliza 

a equação de Owens-Wendt para cálculo.     



                                                                                                                                        
 

 
 

 

 

        

 

 

 

          Resultados e Discussão



                                                                                                                               Resultados e Discussão                                                                                                                              
_____________________________________________________________________________ 
 
 

48 
 

4. Resultados e Discussão 

                  4.1 Caracterização das Monocamadas de Langmuir de DPPC 

       A Figura 18 mostra as isotermas -A para o lipídio DPPC puro, na ausência e 

presença de colágeno, AnxA5 e mistura colágeno + AnxA5. A Figura 18A representa as 

isotermas obtidas em subfase contendo água pura e a Figura 18B em subfase de CaCl2 10 

mmol L-1. 

        O uso de uma subfase de CaCl2 se deve ao fato de ser esse um sal de fonte de cálcio 

para estudos do comportamento da AnxA5 e também posterior formação de minerais de 

fosfato de cálcio sobre as superfícies recobertas pelos filmes LB. 

 

Figura 18 – Isotermas  vs A para DPPC em subfase contendo (A) água pura e (B) CaCl2 

10 mmol L-1. DPPC puro (      ) , DPPC + colágeno (      ), DPPC + AnxA5 (      )  e  DPPC 

+ colágeno + AnxA5 (      ) .  

 

 Analisando os gráficos das isotermas obtidas nas subfases já descritas 

anteriormente, observa-se em água pura a isoterma típica para DPPC (Figura 18A – linha 

preta) com região de coexistência de fases LC-LE em  ~10 mN m-1, como mostram 

também algumas isotermas encontradas na literatura84,85. 

Ainda analisando as isotermas de DPPC em subfase contendo água pura, observa-

se expansão de área mínima ocupada pelas moléculas de colágeno, AnxA5 e colágeno + 

AnxA5, conforme dados da Tabela 5. Essa expansão ocorre devido à interação das 

proteínas com o lipídio, ou seja, as moléculas das proteínas migram para a interface. O 
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primeiro indício dessa interação pode ser observado por meio de experimentos realizados 

na ausência de lipídios, nos quais a adição das proteínas na mesma concentração na 

subfase não provocou variação na  indicando que o colágeno e AnxA5 migram para a 

interface apenas na presença do fosfolipídio. 

As isotermas de DPPC em subfase contendo AnxA5 (Figura 18A – linha azul) e 

colágeno + AnxA5 (Figura 18A – linha rosa) são mais expandidas do que aquela obtida 

apenas em presença de colágeno e apresentaram perfis semelhantes até  ~ 20 mN m-1, 

indicando que as duas proteínas migraram para a interface, interagindo com o DPPC. 

Acima dessa pressão, a isoterma da monocamada contendo as duas proteínas (Figura 18A 

– linha rosa) apresenta um comportamento mais próximo da isoterma do colágeno 

sozinho (Figura 18A – linha vermelha), ou seja, em ~ 30 mN m-1, moléculas de AnxA5 

deixam a interface.                                                

         Utilizando a equação 2, pode-se calcular os valores dos módulos compressionais. 

A Tabela 5 apresenta esse parâmetro em relação à pressão de superfície de = 30 mN m-

1. Analisando a Tabela 5 para subfase contendo água pura, observa-se que todos os valores 

de Cs
-1 são maiores que 100 mN m-1, ou seja, as monocamadas estão no estado LC, o que 

facilita sua transferência aos filmes LB. 

 

 Tabela 5 – Área molecular mínima e módulos compressionais (Cs
-1) em = 30 mN m-1 

para as monocamadas de Langmuir nas duas subfases.  

Monocamada Subfase 
Área mínima  

(Å2 molécula-1) 
Cs

-1 (mN m-1)  
% de 

expansão 

DPPC H2O 56 ± 2 119 ± 12 - 

DPPC + colágeno H2O 58 ± 3 179 ± 16 4 

DPPC + AnxA5 H2O 66 ± 1 159 ± 11 18 

DPPC + colágeno + 

AnxA5 
H2O 62 ± 1 118 ± 12 11 

DPPC CaCl2 61 ± 1 143 ± 15 - 

DPPC + colágeno CaCl2 68 ± 1 182 ± 10 11 

DPPC + AnxA5 CaCl2 67 ± 1 166 ± 10 10 
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DPPC + colágeno + 

AnxA5 
CaCl2 71 ± 4 70 ± 19 16 

 

Em relação à subfase contendo CaCl2, observa-se na Figura 18B e na Tabela 5, 

que as isotermas foram deslocadas para maiores valores de área em relação à subfase 

contendo água pura, ou seja, houve expansão nas áreas mínimas das monocamadas em 

presença do sal, como já descrito na literatura86. Essa expansão, e consequentemente 

maior área mínima, podem ser explicadas pelo fato de que a subfase salina provoca 

desbalanceamento de carga no DPPC, que apresenta, em água pura, carga líquida neutra. 

Como relatado na literatura87, os íons Ca2+ interagem preferencialmente com o grupo 

fosfatidil, carregado negativamente, presente na cabeça polar zwiteriônica do lipídio, 

fazendo com que a interface tenha uma carga líquida positiva. Assim, esse 

desbalanceamento de cargas aumenta as interações repulsivas entre as cabeças polares, 

levando à expansão da monocamada. 

Nessas condições, na presença do colágeno a monocamada de DPPC foi 

praticamente inalterada (Figura 18B - linha vermelha). Esse comportamento pode ser 

explicado pelo fato de que o colágeno apresenta carga líquida positiva nas condições de 

trabalho (Figura 19B). Como os íons Ca2+ interagem preferencialmente com os grupos 

negativamente carregados do DPPC, as interações iônicas entre o lipídio e a proteína são 

desfavorecidas. 

Já na presença de AnxA5 e AnxA5 + colágeno as monocamadas apresentaram 

expansão, sendo essa maior na presença das duas proteínas juntas. O fato da migração da 

AnxA5 para a interface pode ser explicado pelas interações eletrostáticas entre a carga 

líquida positiva da membrana na presença de CaCl2, como discutido anteriormente, e a 

carga líquida negativa da AnxA5 no pH de trabalho, como mostra a Figura 19D. Diferente 

do observado em água pura, a monocamada é mais expandida na presença das duas 

proteínas juntas (Figura 18B - linha rosa). Ainda, nesta condição, o colágeno permanece 

na interface mesmo em altos valores de , evidenciando a importância dos íons Ca2+ na 

interação DPPC-AnxA5/colágeno.  

Em relação aos valores de Cs
-1, pode-se observar na Tabela 5 que esses foram 

maiores que 100 mN m-1, indicando que as monocamadas se encontravam no estado 

líquido-condensado. Comportamento diferente foi observado para a monocamada 

contendo as duas proteínas e na subfase de CaCl2, já que o valor de Cs
-1 foi menor que 
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100 mN m-1, ou seja, na presença das duas proteínas a monocamada apresentou-se menos 

condensada e mais compressível. Essa maior fluidez em  = 30 mN m-1 pode ser explicada 

por uma maior interação lipídio-proteína no sistema contendo as duas proteínas juntas. 

           Como já relatado na literatura88, a presença de proteína pode levar à maior fluidez 

da monocamada, apresentando menor valor de Cs
-1 quando comparado ao valor desse 

parâmetro da monocamada de lipídio puro, indicando que a monocamada se torna menos 

condensada, favorecendo assim as interações proteína-lipídio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Potencial Zeta em subfase contendo água pura e contendo CaCl2, para o 

colágeno (A e B) e para AnxA5 (C e D), respectivamente. 

 

 

           4.1.1 Estabilidade das Monocamadas de Langmuir de DPPC 

          Conforme descrito no item 2.4.2, as monocamadas também foram utilizadas para 

estudo de estabilidade. Nesse estudo, a monocamada é comprimida até  = 30 mN m-1, e 

avalia-se como esse parâmetro varia em função do tempo. Os valores de  foram 

calculados em  inicial (0) de 30- para cada instante de tempo t (t) [t]. 
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Valores positivos deste parâmetro indicam uma maior adsorção das proteínas na 

monocamada. 

         A Figura 20 mostra a variação da pressão de superfície ao longo do tempo, bem 

como a influência das proteínas na estabilidade das monocamadas formadas em subfase 

contendo água pura ou contendo CaCl2 10 mmol L-1. 

 

Figura 20 – Estabilidade das monocamadas de DPPC na ausência e presença de proteínas 

em subfase contendo (A) água pura e (B) CaCl2 10 mmol L-1. DPPC puro (    ), DPPC + 

colágeno (     ) , DPPC + AnxA5 (     )  e  DPPC + colágeno + AnxA5 (      ). 

 

Analisando a Figura 20A observa-se que em subfase contendo água pura as 

monocamadas se apresentaram estáveis. As variações de  se encontraram dentro do 

erro da medida, e por isso não são consideradas. Assim, não se observou diferença na 

estabilidade nas monocamadas do lipídio na ausência e/ou presença das proteínas. 

Com a análise da Figura 20B, observa-se que na presença de CaCl2 houve um 

aumento de  ao longo do tempo, indicando o favorecimento das interações das 

proteínas com os lipídios, como também indicado pelas isotermas discutidas no item 

anterior. Um maior valor de foi encontrado para as duas proteínas juntas, indicando 

que a presença do Ca2+ favoreceu as interações, promovendo uma maior adsorção das 

proteínas na monocamada. Após 5 min, como observado na Figura 20B - linha rosa, a 

monocamada com as duas proteínas já se apresentava estável. 

Comportamento semelhante pode ser encontrado nos estudos de Rosengarth et 

al89 com anexina I e anexina V em monocamadas de DPPC. Os resultados encontrados 
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mostraram que valores maiores de  indicavam uma maior interação da proteína com o 

lipídio.  

 

           4.2 Caracterização das Monocamadas de Langmuir de DPPS 

Monocamadas de Langmuir também foram formadas por DPPS puro para estudar 

a influência do grupo carregado negativamente, fosfatidilserina (PS), no comportamento 

das proteínas, principalmente da AnxA5. 

A Figura 21 mostra as isotermas de DPPS, na ausência e presença das proteínas. 

Figura 21 – Isotermas  vs A para DPPS em subfase contendo (A) água pura e (B) CaCl2 

10 mmol L-1. DPPS puro (      ) , DPPS + colágeno (      ), DPPS + AnxA5 (      )  e  DPPS 

+ colágeno + AnxA5 (      ) .  

 

A Figura 21 mostra as isotermas de DPPS em subfase contendo água pura (Figura 

21A) e em subfase contendo CaCl2 10 mmol L-1 (Figura 21B). Com relação às áreas 

ocupadas por molécula, como observado, o DPPS puro apresenta um comportamento 

diferente do DPPC puro, já que sua isoterma é altamente condensada devido à presença 

do grupo PS, que ocupa menor área por molécula comparado ao grupo fosfatidilcolina do 

DPPC, como relatado nos estudos de Steinkopt90.  

Em água pura, a isoterma de DPPS sofre expansão em presença das proteínas 

puras e da mistura, conforme apresentado na Figura 21A e na Tabela 6.  Maior expansão 

é observada na isoterma na presença das duas proteínas juntas (Figura 21A – linha rosa). 

Assim como para DPPC, aumentando-se  a isoterma da mistura colágeno/AnxA5 volta 
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a coincidir com a isoterma em presença de colágeno, indicando que AnxA5 foi removida 

da interface nestas condições.  

As expansões nas monocamadas podem ser explicadas em termos de carga. O 

DPPS apresenta carga líquida negativa, o que facilita a interação com colágeno 

(positivamente carregado - Figura 19A). A interação com AnxA5 (negativamente 

carregada - Figura 19C) deve ser menos favorecida e ocorrer via grupo amina do DPPS, 

resultando em migração da proteína para subfase em alta compactação. 

Os valores de Cs
-1, também mostrados na Tabela 6, foram calculados utilizando-

se a equação 2. Observa-se que todas as monocamadas se encontram no estado LC, já que 

seus valores são maiores que 100 mN m-1, exceto a monocamada de lipídio e das duas 

proteínas juntas, que apresenta um Cs
-1 característico de uma monocamada entre os 

estados LC/LE ou seja, a monocamada é mais fluida. 

 

Tabela 6 – Área molecular mínima e módulos compressionais em = 30 mN m-1 para as 

monocamadas de Langmuir nas duas subfases.  

Monocamada Subfase 
Área mínima  

(Å2 molécula-1) 
Cs

-1 (mN m-1)  
% de 

expansão 

DPPS H2O 45 ± 1 164 ± 13 - 

DPPS + colágeno H2O 57 ± 2 202 ± 10 24 

DPPS + AnxA5 H2O 67 ± 1 144 ± 11 49 

DPPS + colágeno + 

AnxA5 
H2O 71 ± 2 76 ± 12 58 

DPPS CaCl2 63 ± 1 179 ± 13 - 

DPPS + colágeno CaCl2 61 ± 2 194 ± 10 - 

DPPS + AnxA5 CaCl2 67 ± 2 182 ± 12 6 

DPPS + colágeno + 

AnxA5 
CaCl2 75 ± 3 88 ± 11 19 

 

Os resultados obtidos em presença de Ca2+ evidenciam a importância da interação 

iônica lipídio/proteína (Figura 21B). Em presença deste íon as modificações nas isotermas 

devido às proteínas são menos evidentes, como se pode observar na Tabela 6. O Ca2+ 
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deve se ligar aos grupos negativamente carregados do grupo serina, o que inviabiliza a 

interação lipídio/colágeno (Figura 21B - linha vermelha). A interação com AnxA5 

(Figura 21B - linha azul) ocorre via grupo amina, expandindo a monocamada em 

aproximadamente 6%. Porém, é interessante observar o efeito sinérgico da presença da 

mistura colágeno/AnxA5 (Figura 21B - linha rosa), levando à uma expansão de 

aproximadamente 19% na monocamada do lipídio. Nestas condições, as duas proteínas 

permanecem na interface, mesmo com alta compactação da monocamada, evidenciando 

a importância da interação entre as mesmas nos sistemas reais. Esse efeito é relatado em 

outros sistemas modelo91. 

Em relação aos valores de Cs
-1 das monocamadas em subfase contendo CaCl2, 

observa-se na Tabela 6 que novamente as monocamadas se encontram no estado LC, 

exceto a monocamada de lipídio e colágeno/AnxA5 juntas. Novamente, como para o 

DPPC, a monocamada contendo as duas proteínas juntas apresentou um menor valor de 

Cs
-1, se tornando mais fluida, favorecendo a interação das proteínas com DPPS. 

Ainda em relação aos valores de Cs
-1, observa-se na Tabela 6 que as variações 

nesse parâmetro tanto na subfase contendo água e contendo CaCl2 estão dentro do erro e 

assim não são consideradas. Uma diferença significativa é apenas observada nas 

monocamadas contendo AnxA5. Esse resultado mostra a importância de PS na interação 

das membranas das VMS com AnxA5. 

 

 

        4.2.1 Estabilidade das Monocamadas de Langmuir de DPPS 

          As monocamadas de DPPS puro, na ausência e presença das proteínas também 

foram usadas para ensaios de estabilidade. A Figura 22A mostra a estabilidade em subfase 

contendo água pura, e a Figura 22B em subfase contendo CaCl2 10 mmol L-1. 
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Figura 22 – Estabilidade das monocamadas de DPPS na ausência e presença de proteínas 

em subfase contendo (A) água pura e (B) CaCl2 10 mmol L-1. DPPS puro (    ), DPPS + 

colágeno (     ) , DPPS + AnxA5 (     )  e  DPPS + colágeno + AnxA5 (      ). 

 

              Em subfase contendo água pura, observa-se que as monocamadas de lipídio puro 

(Figura 22A – linha preta) e de lipídio na presença de colágeno (Figura 22A – linha 

vermelha) foram as mais estáveis ao longo do tempo, apresentando uma menor variação 

da  inicial. Já as monocamadas com a presença da AnxA5 (Figura 22A – linha azul) e 

com a presença das duas proteínas juntas (Figura 22A – linha rosa) apresentaram aumento 

da  inicial. Uma vez que as curvas estão praticamente sobrepostas, pode-se inferir que 

apenas as moléculas de AnxA5 tendem a migrar para a interface ao longo do tempo, 

estabilizando após aproximadamente 5 min. Em comparação aos resultados obtidos em 

presença de DPPC puro (Figura 20) podemos constatar a importância da cabeça polar 

negativa do DPPS na interação e ligação específica com AnxA5 mesmo em água pura. 

             Já na subfase contendo CaCl2 (Figura 22B), as curvas de estabilidades são mais 

complexas, tornando a comparação entre os sistemas difícil. De maneira geral, a presença 

de Ca2+ permite com que todos os componentes da monocamada migrem mais para a 

interface, aumentando atividade e . 

                 

                 

 

 

 



                                                                                                                               Resultados e Discussão                                                                                                                              
_____________________________________________________________________________ 
 
 

57 
 

4.3 Caracterização das Monocamadas de Langmuir mistas de DPPC e 

DPPS 

              As monocamadas também foram formadas por misturas binárias de DPPC e 

DPPS. Com o objetivo de tornar o modelo mais próximo à realidade com relação à 

composição da membrana das VMs, utilizou-se a fração molar DPPC:DPPS (8:2). Para 

estes experimentos também se utilizou como subfase a água pura ou CaCl2 10 mmol L-1. 

             A Figura 23 mostra as isotermas do sistema binário DPPC:DPPS (8:2) na 

presença e ausência das proteínas. 

 

Figura 23 – Isotermas   vs A para DPPC:DPPS(8:2) em subfase contendo (A) água pura 

e (B) CaCl2 10 mmol L-1. DPPC:DPPS (8:2) puro (     ) , DPPC:DPPS (8:2)  + colágeno 

(      ), DPPC:DPPS (8:2)  + AnxA5 (      )  e  DPPC:DPPS (8:2)  + colágeno + AnxA5     

(      ) .  

 

                A mistura DPPC:DPPS apresentou comportamento distinto daqueles observados 

para os lipídios puros. Como observado na Figura 23A, que apresenta as monocamadas 

em subfase contendo água pura, a adição de DPPS às monocamadas de DPPC, ou seja, 

adição de carga negativa, permite que o colágeno (Figura 23A – linha vermelha) interaja 

com os lipídios levando à compactação da monocamada. Efeito oposto, de expansão, é 

observado para AnxA5, negativamente carregada (Figura 23A – linha azul). 

            O formato da isoterma obtida em presença da mistura proteica (Figura 23A – linha 

rosa) assemelha-se àquele obtido para colágeno. Esse fato pode ser explicado pela  
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interação preferencial entre cargas positivas do colágeno com a monocamada e expulsão 

da AnxA5 da interface no sistema misto.  

              A expansão e compressão das isotermas podem ser ilustradas pelo esquema 

mostrado na Figura 24. 

Figura 24 – Esquema da interação das proteínas com os fosfolipídios nas monocamadas. 

 

             Na presença de Ca2+ (Figura 23B), as isotermas da mistura DPPC:DPPS exibem 

uma pequena mudança para áreas moleculares maiores e com módulos compressionais 

também maiores, comparadas às isotermas em subfase de água pura. Esse efeito ocorre 

devido à ligação preferencial dos íons Ca2+ com as moléculas de DPPS negativamente 

carregadas, formando um complexo maior DPPS-Ca2+ 92. A Tabela 7 resume os resultados 

das áreas mínimas e dos módulos compressionais calculados. 

          Na subfase contendo CaCl2 (Figura 23B), assim como em água pura, ocorre 

redução da área mínima em subfase contendo colágeno, indicando que este efeito é guiado 

pela presença de DPPS e não pela presença de íons (Figura 23B – linha vermelha). Em 

presença de Anx5 e da mistura Anx5 + colágeno, em altos valores de área por molécula, 

as isotermas praticamente coincidem com a isoterma do lipídio puro. Porém, com 

aumento do empacotamento, ou redução da área ocupada por molécula, as monocamadas 

apresentaram expansão na presença de AnxA5 (Figura 23B – linha azul) e expansão ainda 

maior em presença da mistura, indicando adsorção conjunta do colágeno na interface 

(Figura 23B – linha rosa). Este resultado reforça a importância da presença da AnxA5 

para que ocorra interação dos lipídios com colágeno em presença de Ca2+, como ocorre 

nos sistemas naturais. 

            Em relação aos valores de Cs
-1, observa-se que nos dois tipos de subfases as 

monocamadas também se encontram no estado LC, já que seus valores foram maiores do 

que 100 mN m-1. 
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            Uma observação importante pode ser feita em relação aos valores do módulo 

compressional do sistema misto de lipídios e na presença das duas proteínas juntas. 

Observou-se que o valor de Cs
-1 da monocamada mista de DPPC:DPPS na presença das 

duas proteínas foi maior que o valor de Cs
-1 da monocamada de DPPC puro e DPPS puro, 

na presença também das duas proteínas, como discutido nos itens 4.1 e 4.2. Esse maior 

valor torna a monocamada mais rígida, diferente das monocamadas de lipídios puros, que 

são facilmente comprimidas. Assim, pode-se dizer que em uma monocamada mista de 

DPPC:DPPS, as proteínas se ligam aos lipídios, diminuindo sua fluidez. Essa maior 

rigidez facilita a transferência da monocamada aos filmes LB. Comportamento 

semelhante foi encontrado nos estudos de Zhang et al93 utilizando-se o mesmo sistema 

misto. 

    

Tabela 7 – Área molecular mínima e módulos compressionais em = 30 mN m-1 para as 

monocamadas de Langmuir nas duas subfases.  

Monocamada Subfase 
Área mínima  

(Å2 molécula-1) 
Cs

-1 (mN m-1)  
% de 

expansão 

DPPC:DPPS (8:2) H2O 65 ± 2 145 ± 12 - 

DPPC:DPPS (8:2) + 

colágeno 
H2O 64 ± 2 163 ± 13 - 

DPPC:DPPS (8:2) + 

AnxA5 
H2O 72 ± 3 118 ± 11 11 

DPPC:DPPS (8:2) + 

colágeno + AnxA5 
H2O 69 ± 1 123 ± 13 6 

DPPC:DPPS (8:2) CaCl2 69 ± 2 262 ± 15 - 

DPPC:DPPS (8:2) + 

colágeno 
CaCl2 71 ± 1 131 ± 10 - 

DPPC:DPPS (8:2) + 

AnxA5 
CaCl2 77 ± 2 187 ± 10 12 

DPPC:DPPS (8:2) + 

colágeno + AnxA5 
CaCl2 86 ± 4 233 ± 19 25 
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        4.3.1 Estabilidade das Monocamadas de Langmuir mistas de DPPC 

e DPPS 

            A Figura 25 apresenta as estabilidades das monocamadas mistas contendo DPPC e 

DPPS na fração molar (8:2). A Figura 25A traz as isotermas em subfase contendo água 

pura e a Figura 25B em subfase contendo CaCl2 10 mmol L-1.  

 

Figura 25 – Estabilidade das monocamadas de DPPC:DPPS (8:2) na ausência e presença 

de proteínas em subfase contendo (A) água pura e (B) CaCl2 10 mmol L-1. DPPC:DPPS 

(8:2) puro (    ), DPPC:DPPS (8:2)  + colágeno (     ) , DPPC:DPPS (8:2)  + AnxA5 (     )  

e  DPPC:DPPS (8:2)  + colágeno + AnxA5 (      ). 

 

 

                Analisando a Figura 25, observa-se que as monocamadas foram mais estáveis 

em subfase contendo água pura (Figura 25A), já que apresentaram uma menor variação 

da  inicial ao longo do tempo. Já em subfase contendo CaCl2, as monocamadas 

apresentaram aumento acentuado da  inicial. Esse comportamento pode ser explicado 

pelo desbalanceamento de cargas na interface na presença de Ca2+ ou pela interação 

colágeno/AnxA5 que mantém ambas proteínas na interface, como mostram as isotermas 

da Figura 23B. 

                Embora na presença de Ca2+ as isotermas apresentaram-se menos estáveis ao 

longo do tempo, observa-se que a presença das duas proteínas (Figura 25B – linha rosa) 

fez com que a monocamada dos lipídios (Figura 25B – linha preta) se tornasse mais 

estável. 
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          4.4  Formação dos Filmes LB 

              Analisando-se os resultados encontrados e discutidos nos itens anteriores, pode-

se escolher o sistema que apresentasse as melhores condições para a formação dos filmes 

LB e posterior formação das matrizes orgânicas, ou seja, o sistema em que as interações 

colágeno/AnxA5/lipídios fossem favorecidas, monocamadas estáveis ao longo do tempo 

e no estado LC para serem mais facilmente transferidas para suportes sólidos e que fosse 

mais próximo à realidade com relação à composição da membrana das VMs. Assim, o 

sistema escolhido foi o DPPC:DPPS (8:2) em subfase contendo CaCl2 10 mmol L-1. 

            Como relatado no item 3.6, as monocamadas foram formadas por uma mistura 

binária de DPPC:DPPS (8:2), na ausência e na presença de colágeno e/ou AnxA5.               

       

 

              4.5 Caracterização dos Filmes LB 

 

                    4.5.1 Microbalança a Cristal de Quartzo (QCM) 

 

 As monocamadas foram transferidas para um cristal de quartzo recoberto com 

ouro a  constante e igual a 30 mN m-1. Conhecendo a área do cristal (0,662 cm2) e a área 

ocupada por molécula nesta pressão, foi possível determinar a quantidade teórica de 

moléculas de lipídios depositados por unidade de área. Com este resultado, subtraindo-se 

da massa total obtida a partir da QCM, foi possível inferir sobre a massa de proteína 

depositada. 

Os valores obtidos estão representados na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Valores obtidos para massa de uma bicamada de DPPC:DPPS, em presença 

de proteína na última camada por QCM, massa teórica calculada a partir das isotermas e 

massa estimada de proteína a partir da transferência de uma monocamada ao suporte 

sólido. 

            *calculada a partir das áreas mínimas das isotermas. 

 

                        Por meio da Tabela 8 pode-se observar que massa maior de proteína (170 ng) é 

transferida com a mistura colágeno + AnxA5. Ainda, o somatório das massas individuais 

de colágeno (44 ng) e AnxA5 (114 ng) é próximo ao valor encontrado para a mistura. Os 

resultados corroboram com os obtidos a partir das isotermas (Figura 23B – linha rosa), 

ou seja, colágeno e AnxA5 permanecem juntas na interface com os lipídios, 

possibilitando sua transferência para suportes sólidos.  

  O comportamento observado novamente é explicado pelas interações 

eletrostáticas que direcionam as proteínas na ligação com os lipídios da membrana, como 

já reportado na literatura31 e discutido nos itens anteriores. 

 

 

             4.5.2 Avaliação da bioatividade dos filmes LB 

 
           Os filmes LB formados por DPPC:DPPS e na ausência e presença de proteínas 

foram depositados sobre as superfícies do Ti, os quais foram imersos em soluções de 

CaCl2 e tampão e posteriormente em solução de SBF, com o intuito de se avaliar a  

Filme Massa depositada 

QCM (ng) 

Massa teórica* 

(ng) 

Massa estimada 

de proteína (ng) 

Colágeno 

 

599 ± 72 

 

 

555 ± 61 

 

 

44 ± 4 

 

AnxA5 767 ± 76 

 

 

653 ± 71 

 

 

114 ± 12 

 

Colágeno + AnxA5 

 

1425 ± 156 

 

 

1255 ± 138 

 

 

170 ± 18 
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bioatividade, conforme melhor descrito no item 3.6. A formação mineral sobre as 

superfícies foi então caracterizada: 

 

 

a) Espectroscopia de Infravermelho 
 

             A identificação dos grupos formados sobre as superfícies de Ti modificadas com 

os filmes LB de lipídios e proteínas e após a exposição à solução de SBF foi realizada 

utilizando-se a técnica ATR-FTIR. 

            A Figura 26 mostra o controle (Ti), as superfícies de Ti modificadas com os filmes 

LB e amostra de osso humano. 

 

Figura 26 – Espectros de FTIR-ATR do controle (      ) e das superfícies de Ti modificadas 

após exposição aos ciclos de Ca2+/tampão fosfato (pH 7,5) e SBF (37ºC). DPPC:DPPS 

(8:2) puro (    ), DPPC:DPPS (8:2)  + colágeno (     ) , DPPC:DPPS (8:2)  + AnxA5 (     ),  

DPPC:DPPS (8:2)  + colágeno + AnxA5 (      ) e amostra de osso humano (      ) 
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 Os principais grupos identificados nesse trabalho, assim como na amostra de 

osso humano foram: banda intensa em ~1030 cm-1 associada ao estiramento 3 do grupo     

PO4
3-  95,96 e ~960 cm-1 associada ao estiramento P-OH no grupo HPO4; banda em ~1400 

cm-1 associada ao estiramento 3 do grupo CO3
2- 97; banda larga em ~3400 cm-1 

correspondente ao estiramento do grupo -OH, assim como a banda em 1620 cm-1 atribuída 

à frequência vibracional de modos de deformação de moléculas de água, como 

apresentado na literatura98. 

              As bandas encontradas nos espectros da Figura 26 evidenciam a formação de 

HAp nas superfícies de Ti modificadas com filmes LB. No espectro do Ti puro (Figura 

26 – linha verde) essas mesmas bandas são encontradas, mas são menos intensas. Nosso 

grupo já mostrou, em trabalhos anteriores61,62,81 a formação de HAp sobre filmes LB 

depositados sobre Ti em presença e ausência de colágeno. Enquanto em Ti ocorre 

formação de partículas isoladas, a presença de lipídios proporciona uma matriz apropriada 

para deposição de filmes contínuos deste mineral. A precipitação pode ser modulada por 

fatores como: concentração superficial de Ca2+ (modificada a partir das áreas mínimas 

dos lipídios utilizados), tipo de cabeça polar e presença de colágeno. No presente estudo, 

a deposição de AnxA5 e da mistura AnxA5 + colágeno foi explorada pela primeira vez.  

             Como as amostras foram mantidas em dessecador para retirada de água, a banda 

larga em 3400 cm-1 corresponde ao estiramento do grupo -OH, que aliada ao estiramento 

do grupo fosfato, evidenciam a formação de HAp. 

             Na Figura 26, nas superfícies modificadas por filmes LB e também na amostra 

de osso humano, nota-se a presença de bandas relacionadas ao estiramento do grupo 

carbonato. Como já relatado na literatura99, pode ocorrer no sistema biológico 

substituições do Tipo-B, em que o grupo PO4
3- é substituído por CO3

2- na estrutura de 

apatitas. Estudos100 mostram que a formação de apatitas carbonatadas em implantes pode 

favorecer a fixação dos biomateriais no tecido ósseo. 

           As mesmas bandas observadas no espectro da amostra do osso são também 

encontradas nos espectros das amostras desse trabalho. Assim, pode-se evidenciar a 

similaridade entre os materiais biomiméticos obtidos e o tecido ósseo natural. 

         Observa-se ainda que os espectros dos filmes LB de lipídios na ausência e presença 

das proteínas foram semelhantes. Diferenças foram observadas nos picos de difração e 

nas imagens de MEV, que serão discutidas nos próximos itens. 
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b) Difração de raios X 

 

               A técnica de DRX foi utilizada para investigar a fase mineral formada sobre as 

superfícies de titânio. A Figura 27 mostra uma comparação entre os difratogramas obtidos 

para os filmes LB mineralizados e uma amostra de osso humano em pó (linha laranja). 

           Observa-se, tanto nos filmes como na amostra de osso, alargamento dos picos, 

sendo esse provocado pela baixa cristalinidade da HAp. Como discutido no item anterior, 

a substituição do Tipo B levou à substituição do grupo PO4
3- por CO3

2-, o que alterou a 

cristalinidade da estrutura da HAp, assim como o tamanho do cristal101.  

          A presença de lipídios e proteínas levou à precipitação de HAp de baixa 

cristalinidade, assim como ocorre no processo de biomineralização óssea. Exceção é 

observada para a amostra contendo a mistura AnxA5 + colágeno. A análise está sendo 

repetida para confirmar o resultado, pois como foi mostrado por FTIR e será mostrado na 

próxima seção, esta amostra também é bioativa.  

  

Figura 27 – Difratogramas de raios-X para as superfícies de Ti modificadas com filmes 

LB de lipídios e proteínas, e após exposição aos ciclos de Ca2+/tampão fosfato (pH 7,5) e 
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SBF (37ºC). DPPC:DPPS (8:2) puro (   ), DPPC:DPPS (8:2) + colágeno (   ) , 

DPPC:DPPS (8:2)  + AnxA5 (     ), DPPC:DPPS (8:2)  + colágeno + AnxA5 (      ) e 

amostra de osso humano (     ).  Os picos marcados por HAp estão de acordo com o padrão 

COD 9001233 e os picos marcados por * correspondem ao suporte de Ti (padrão COD 

9008517). 

 

 

            Analisando-se a Figura 27 observa-se a formação de HAp em todas as superfícies 

de Ti modificadas com filmes LB e expostas aos ciclos de Ca2+/tampão fosfato e SBF. 

Isso ocorreu devido a supersaturação de íons Ca2+ e PO4
3-, levando a formação do fosfato 

de cálcio. Porém, como será explicado no próximo item, a presença dos lipídios e 

proteínas é essencial para formação de filmes homogêneos.  

 

 

c) Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

           A Figura 28 apresenta as imagens de MEV das superfícies de Ti modificadas com 

os filmes LB, na presença e ausência das proteínas, assim como o controle (Ti). Como 

pode ser observado, a exposição dessas superfícies em ciclos de Ca2+/tampão fosfato e 

em SBF levou à formação de HAp, semelhante à encontrada no osso humano, 

comprovada pela análise estrutural dos filmes LB, como descrita nos itens anteriores. 

Além disso, a Figura 28 se assemelha aos trabalhos encontrados na literatura, como Xia 

et al102 no estudo de formação de apatitas sobre discos de Ti6Al4V contendo colágeno, e 

trabalhos anteriores do grupo62, com formação de HAp em estruturas tipo-agulha. Essa 

morfologia é característica de HAp biológica. 
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Figura 28 – Imagens de MEV das superfícies de Ti modificadas com filmes LB de 

lipídios, na ausência e presença de proteínas, expostos a ciclos de Ca2+/tampão fosfato, 

após SBF. (A) Controle (Ti), (B) DPPC:DPPS (8:2), (C) DPPC:DPPS (8:2) + colágeno, 

(D) DPPC:DPPS (8:2) + AnxA5, (E) DPPC:DPPS (8:2) + colágeno + AnxA5. 
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             Como já descrito nos itens anteriores, houve a formação de HAp até mesmo no 

controle (Ti). Porém, como pode ser observado na Figura 28, há diferenças no formato e 

na distribuição das nanopartículas. 

           No controle (Figura 28A) observa-se a formação de partículas isoladas de HAp, 

enquanto que nas superfícies modificadas com filmes LB (Figura 28 B, C, D e E), 

observa-se agregados de nanopartículas com distribuição homogênea de tamanho. Esses 

resultados reforçam a ideia da importância da presença de lipídios e proteínas, 

principalmente no controle da nucleação, mostrando assim que as partículas se agregam 

para formar filmes homogêneos na presença de uma matriz orgânica, como apresentado 

por De Souza et al81. 

             Os resultados aqui encontrados reforçam ainda as vantagens do uso dos filmes LB 

quando comparados a outras técnicas para modificação de superfícies, já que foi possível 

a formação de partículas manométricas e organizadas, características essenciais de 

materiais para uso biomédico103. 

        

 

  4.5.3 Molhabilidade e Energia Livre de Superfície 

 

Os valores da energia livre de superfície (ELS), das componentes polares (p ) e 

dispersivas (d), assim como os valores dos ângulos de contato (c) usando água Milli-Q®  

estão representados na Tabela 9. Esses resultados referem-se ao Ti puro e às superfícies 

de Ti modificadas com os filmes LB de lipídios e proteínas, após exposição aos ciclos de 

Ca2+/tampão fosfato e à solução de SBF.  
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Tabela 9 – Valores de ELS, p, d e c com a água para o Ti puro e para as superfícies de 

Ti modificadas com os filmes LB de lipídios e proteínas após exposição aos ciclos de 

Ca2+/tampão fosfato e à solução de SBF. 

 

             Como pode ser observado na Tabela 9, os valores da ELS das superfícies de Ti 

modificadas foram maiores que a do Ti puro, cujo valor se encontra próximo ao da 

literatura104. O aumento nesse parâmetro pode ser explicado pelo crescimento de HAp 

nas superfícies modificadas pelos filmes LB após exposição aos ciclos de Ca2+/tampão 

fosfato e à solução de SBF.  

           A presença da fase mineral levou a diminuição dos ângulos de contato com a água 

e aumento nos valores de p, tornando as superfícies mais hidrofílicas. Como já discutido 

em diversos trabalhos da literatura72,104, o aumento na hidrofilicidade favorece a ligação 

da superfície com as proteínas, promovendo uma adesão celular mais eficiente105. 

           Analisando-se os parâmetros para as superfícies de Ti modificadas, observa-se que 

os valores de ELS, p e d são próximos quando os desvios são considerados, com maior 

diferença apenas nos valores dos ângulos de contato, os quais são menores na presença 

das proteínas, sendo mais hidrofílica a superfície com os lipídios e as duas proteínas 

juntas. 

        

 

 

 ELS (mJ m-2) p (mJ m-2) d (mJ m-2) c (º)

Ti puro 50,03 ± 0,42 21,41 ± 1,32 28,63 ± 1,53 56,80 ± 0,20 

DPPC:DPPS (8:2)  71,94 ± 0,63 42,12 ± 0,90 28,16 ± 1,61 8,00 ± 0,33 

DPPC:DPPS (8:2) + 

Colágeno 
71,83 ± 1,00 42,98 ± 0,53 28,85 ± 1,30 5,00 ± 0,54 

DPPC:DPPS (8:2) + 

AnxA5 
72,69 ± 0,35 43,31 ± 0,66 28,63 ± 1,32 4,70 ± 0,56 

DPPC:DPPS (8:2) + 

Colágeno + AnxA5 
73,02 ± 0,25 42,86 ± 0,50 29,16 ± 1,29 3,00 ± 0,50 
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        No presente estudo, foi possível investigar as interações de proteínas osteogênicas 

importantes, como colágeno e AnxA5, com monocamadas de lipídios, utilizando o 

método mimético das monocamadas de Langmuir e filmes de Langmuir-Blodgett. 

          As monocamadas foram formadas pelos principais lipídios das membranas 

celulares. As interações proteína/proteína e proteína/lipídio foram avaliadas utilizando-se 

as isotermas. Os resultados encontrados mostraram a migração das proteínas para a 

interface. As interações foram dependentes das cargas das proteínas nas condições de 

trabalho e dos lipídios nas monocamadas. 

         Analisando-se os resultados encontrados, pode-se escolher o sistema binário 

DPPC:DPPS (8:2) e o uso da subfase de CaCl2 para formação dos filmes LB e posterior 

formação das matrizes orgânicas, tornando o modelo mais próximo à realidade com 

relação à composição da membrana das VMs. 

         Foi possível avaliar que a mistura binária de lipídios apresentou comportamento 

distinto daquele observado para os lipídios puros, mas em todos eles, principalmente na 

presença de íons Ca2+, foi evidente a importância da AnxA5 para que ocorresse a 

interação dos lipídios com colágeno. 

        Na presença de íons Ca2+ as isotermas apresentaram-se menos estáveis ao longo do 

tempo, porém a presença das duas proteínas juntas fez com que a monocamada dos 

lipídios se tornasse mais estável.  

        Em relação aos valores de Cs-1, foi possível concluir que as monocamadas se 

encontravam no estado líquido-condensado, facilitando sua transferência aos filmes LB. 

O mesmo resultado pode ser comprovado pelo uso da QCM, já que se observou um 

aumento da massa depositada na presença das duas proteínas juntas. Os resultados 

corroboram com obtidos nas isotermas: colágeno e AnxA5 permanecem juntas na 

interface com os lipídios possibilitando sua transferência para suportes sólidos. 

          Os filmes LB formados foram depositados sobre as superfícies de Ti, os quais 

foram imersos em soluções de CaCl2 e tampão fosfato, e posteriormente em solução de 

SBF, com a finalidade de ser avaliar a bioatividade. Utilizando-se as técnicas adequadas, 

pode-se caracterizar a fase mineral formada. 

         Correlacionando-se os resultados encontrados nas análises por FTIR, MEV e DRX, 

pode-se observar a formação de hidroxiapatita nas superfícies de Ti modificadas com os 

filmes LB, comprovando-se assim sua bioatividade. Além disso, os resultados 
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encontrados reforçam a importância da presença de lipídios e proteínas, principalmente 

no controle da nucleação.  

         Resultados de molhabilidade e energia livre de superfície mostraram que a presença 

da fase mineral nas superfícies de Ti modificadas tornou-as mais hidrofílicas, o que pode 

facilitar adesão celular. 

         Portanto, a realização desse trabalho possibilitou o estudo das interações de 

proteínas osteogênicas com lipídios, utilizando-se as monocamadas de Langmuir e os 

filmes Langmuir-Blodgett como modelos de membrana celular. Além disso, foi possível 

a criação de superfícies bioativas que simularam a composição e estrutura do tecido ósseo, 

as quais poderão ser utilizadas para aprimorar características dos biomateriais.        
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