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RESUMO 

 

A implantação de materiais vítreos e vitrocerâmicos bioativos representa estratégia 
terapêutica importante para se promover a formação de matriz extracelular mineralizada em 
defeitos ósseos críticos. Quando expostos a fluidos biológicos, estes biomateriais sofrem 
alterações químicas e topográficas de superfície que afetam as interações de células com sua 
superfície, reduzindo o espraiamento celular e alterando o padrão de marcação de proteínas do 
citoesqueleto. O objetivo deste estudo foi avaliar se as alterações no padrão de marcação para 
as proteínas citoesqueléticas actina e tubulina observadas in vitro em células osteogênicas 
sobre superfícies do vidro Bioglass® 45S5 e da vitrocerâmica Biosilicato®, são decorrentes de 
redução quantitativa na expressão do RNAm e das proteínas correspondentes. Células 
osteogênicas foram obtidas a partir da digestão enzimática de calvárias de ratos Wistar recém-
nascidos e plaqueadas sobre superfícies de Bioglass® 45S5, Biosilicato® e borosilicato 
(controle bioinerte) para a avaliação dos seguintes parâmetros: 1) detecção de actina e 
tubulina por microscopia de fluorescência; 2) expressão de RNAm para actina e tubulina por 
reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real time PCR); 3) quantificação de actina e 
tubulina por ensaio imunoenzimático direto (ELISA), e 4) análise da morfologia celular por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Aos 3 e 7 dias, células crescidas sobre 
borosilicato exibiam padrões de marcação para actina e tubulina típicos de células aderidas e 
espraiadas sobre substratos planos in vitro, enquanto que sobre Bioglass® 45S5 e Biosilicato® 
as células apresentavam áreas circulares destituídas de marcação para essas proteínas. Nos 
mesmos períodos, culturas crescidas sobre os materiais bioativos apresentavam alterações 
significantes da expressão de RNAm para actina e tubulina, embora fossem observadas 
apenas discretas variações na quantidade das proteínas correspondentes em relação ao 
borosilicato. Além disso, apenas para culturas crescidas sobre borosilicato observava-se 
correlação positiva entre RNAm e proteína e correspondência entre as observações por 
epifluorescência e os dados quantitativos. Aos 3 dias, imagens de MEV revelaram células 
aderidas e espraiadas sobre os materiais bioativos, parcial ou totalmente recobertas por 
acúmulos de material de aspecto semelhante ao da topografia do substrato, por vezes 
impedindo a visualização dos limites celulares. Com base nos resultados obtidos, conclui-se 
que as superfícies bioativas de Bioglass® 45S5 e Biosilicato® afetam a expressão de RNAm 
para actina e tubulina, mas não de proteína. Assim, as alterações nos padrões de marcação por 
fluorescência para essas proteínas devem ser atribuídas, pelo menos em parte, a acúmulos de 
material sobre as células, possivelmente decorrentes das reações de superfície a que estão 
submetidos Bioglass® 45S5 e Biosilicato® quando em contato com fluidos biológicos. 
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ABSTRACT 

 

Bioactive glasses and glass-ceramics have been successfully applied in various therapeutic 
strategies to promote the formation of mineralized matrix in bone defects. The exposure of 
these materials to biological fluids results in chemical and topographical modifications that 
may affect the interactions of cells with the biomaterial surface, with potential effects on 
cytoskeletal protein expression and/or organization and cell spreading. The aim of the present 
study was to evaluate whether changes in the labelling pattern for the cytoskeletal proteins 
actin and tubulin in osteogenic cells cultured on bioactive Bioglass® 45S5 and Biosilicate® are 
due to altered mRNA and protein expression levels. Osteogenic cells were obtained by 
enzymatic digestion of newborn Wistar rat calvarial bone and plated on Bioglass® 45S5, 
Biosilicate® and borosilicate (bioinert control) for periods of up to 7 days. The following 
parameters were assayed: i) qualitative epifluorescence analysis of actin and tubulin 
distribution; ii) quantitative mRNA expression for actin and tubulin by real time polymerase 
chain reaction (real time PCR); iii) quantitative actin and tubulin expression by enzyme-
linked immunoabsorbent assay (ELISA), and iv) qualitative analysis of cell morphology by 
scanning electron microscopy (SEM). At days 3 and 7, cells grown on borosilicate showed 
typical actin and tubulin labeling patterns of adherent and spread cells on flat, rigid substrates, 
whereas those on Bioglass® 45S5 and Biosilicate® showed dark areas devoid of fluorescent 
signals for the cytoskeletal proteins. At the same time points, cultures grown on the bioactive 
materials showed significant changes in mRNA expression for actin and tubulin, although 
only slight differences in the amount of actin and tubulin were detected compared with 
borosilicate. Moreover, a positive correlation between mRNA and protein expression levels as 
well as a correspondence between epifluorescence imaging and the quantitative data were 
only detected for cultures grown on borosilicate. SEM analysis revealed that cells cultured on 
bioactive surfaces were partly or totally covered with material accumulations, whose 
characteristics resembled the ones for the substrate topography, and which, in some cases, 
prevented the visualization of the cell limits. In conclusion, Bioglass® 45S5 and Biosilicate® 
affect actin and tubulin mRNA levels, but not the corresponding protein expression, in 
osteogenic cell cultures. Thus, the observed changes in the labeling pattern for these proteins 
should be attributed, at least in part, to the accumulation of materials on the cell surface, likely 
due to substrate reactions that take place on Bioglass® 45S5 and Biosilicate® when exposed to 
the cell culture medium. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Durante o processo de reparo tecidual nos períodos subseqüentes à implantação de 

biomateriais, os eventos biológicos na região interfacial estão intimamente relacionados às 

interações iniciais que células e moléculas da matriz extracelular estabelecem com a 

superfície do material (KIESWETTER et al., 1996; PULEO; NANCI, 1999; BRUNSKI; 

PULEO; NANCI, 2000). Aspectos físicos e químicos da superfície dos biomateriais, 

incluindo composição química, energia de superfície e topografia na micro e nanoescala, 

podem afetar esses processos interativos e, consequentemente, as características fenotípicas 

do tecido que será formado (PULEO; NANCI, 1999; DE OLIVEIRA; NANCI, 2004; 

SCHWARTZ FO et al., 2007; MENDONÇA et al., 2008; VETRONE et al., 2009). 

 Especial atenção tem sido dada aos efeitos que as diferentes superfícies exercem sobre 

os eventos celulares de adesão, espraiamento e migração (ANSELME, 2000), os quais estão 

diretamente ligados à proliferação e diferenciação celular (BETTINGER; LANGER; 

BORENSTEIN, 2009; VETRONE et al., 2009). Modificações em aspectos topográficos e de 

plasticidade da matriz extracelular e da superfície de biomateriais podem afetar os fenômenos 

de agregação de integrinas e de formação de adesões focais, levando a alterações na 

organização do citoesqueleto (EZZELL et al., 1993; DISCHER; JANMEY; WANG, 2005; 

BIGGS et al., 2009; BETTINGER; LANGER; BORENSTEIN, 2009; YIM et al., 2010). Tem 

sido demonstrado que a estruturação do citoesqueleto, incluindo duas de suas principais 

proteínas, actina e tubulina, constitui-se em fator determinante para a manutenção da 

morfologia celular, o controle da sinalização citoplasmática e a transcrição gênica 

(MAMMOTO; INGBER, 2009). Reciprocamente, alterações na morfologia celular afetam o 

processo dinâmico de formação das adesões focais (CHEN et al., 2003). 
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 Uma classe de biomateriais utilizados para implantação no tecido ósseo, os vidros 

bioativos, apresenta uma característica interessante de alterações topográficas e de química de 

superfície quando em contato com fluidos biológicos, como nos períodos pós-implantação, as 

quais afetam diferentes aspectos das interações célula-substrato. Na década de 70, Hench 

publicou os primeiros trabalhos sobre um material vítreo de alta bioatividade, o Bioglass® 

45S5, pertencente a um sistema quaternário de óxidos (46,1% SiO2, 24,4% Na2O, 26,9% CaO 

e 2,6% P2O5, em mol) (HENCH et al., 1971). Diversos estudos comprovaram a bioatividade 

desse material, demonstrando sua capacidade em promover a proliferação e diferenciação de 

células da linhagem osteoblástica (DUCHEYNE; QIU, 1999; HATTAR et al., 2005; 

LOSSDORFER et al., 2004; XYNOS et al., 2000), resultando em aumento da formação óssea 

tanto in vitro quanto in vivo (DUCHEYNE; QIU, 1999; XYNOS et al., 2000; LOTY et al., 

2001). 

 As alterações topográficas e de química de superfície do Bioglass® 45S5 decorrem de 

uma mudança gradual em sua superfície em função de alterações no pH, as quais promovem 

dissolução, precipitação e reações de trocas iônicas (HENCH; POLAK, 2002), culminando 

com a formação de uma camada de hidroxicarbonatoapatita (HCA), que, por sua vez, irá 

promover a ligação desse material à matriz extracelular do tecido ósseo (HENCH, 1991). 

Resumidamente, minutos após a exposição a fluidos corpóreos, ocorre a perda de íons sódio 

da superfície do material vítreo bioativo pela troca com íons hidrogênio ou hidrônio (Estágio 

1). A depleção de sódio causa quebra da rede sílica, bem como das ligações Si-O-Si (Estágio 

2). Como resultado, ocorre a formação de grupos silanóis, Si(OH)4, que se repolimerizam em 

uma camada de sílica-gel, SiO2 (Estágio 3) (LEVY et al., 2007). Em seguida, íons cálcio e 

fosfato migram e se agregam sobre essa superfície, formando uma camada de fosfato de 

cálcio amorfo (Estágio 4). A incorporação de íons hidroxila e carbonato, provenientes dos 
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líquidos circundantes, induzem à nucleação e cristalização de HCA, muito semelhante à fase 

mineral da matriz óssea (Estágio 5) (SARAVANAPAVAM et al., 2003). 

 Apesar dos efeitos benéficos na diferenciação e função de células osteoblásticas, o uso 

do Bioglass® 45S5 e de outros vidros bioativos para aplicação em engenharia de tecido ósseo 

tem sido limitado em virtude de suas propriedades mecânicas deficientes (DIEUDONNE et 

al., 2002). Assim, grupos de pesquisa vêm buscando, nos últimos anos, desenvolver materiais 

vitrocerâmicos de alta bioatividade, com propriedades mecânicas mais adequadas ao 

desenvolvimento de arcabouços (scaffolds) (CHEN; THOMPSON; BOCCACCINI, 2006; 

MOURA et al., 2007; CHEN et al., 2008). Nesse contexto, o Laboratório de Materiais Vítreos 

da Universidade Federal de São Carlos (LaMaV-UFSCar) desenvolveu uma vitrocerâmica 

100% cristalina (Biosilicato®, patente WO2004/074199; ZANOTTO et al., 2004) com 

bioatividade semelhante à do Bioglass® 45S5 quando imersa em fluido corporal simulado K-9 

(MOURA et al., 2007). O crescimento de culturas primárias de células osteoblásticas sobre 

superfície de Biosilicato® e em meio osteogênico resulta em um aumento significativo das 

áreas de matriz extracelular mineralizada ao final de duas semanas pós-plaqueamento. Outro 

aspecto interessante, e observado pioneiramente por nosso grupo, foi a redução expressiva da 

marcação para actina nos primeiros dias de cultura tanto sobre o Biosilicato® como sobre as 

superfícies controles, de Biosilicato® vítreo e Bioglass® 45S5. A redução da marcação para 

actina estava associada a alterações na montagem da fibronectina extracelular, e o 

reaparecimento de fibras de estresse (actin stress fibers) ocorria apenas em áreas de formação 

de multicamadas celulares. 

 Em estudo recente, De Castro (2009) confirmou e estendeu essas observações, 

constatando, por epifluorescência, alterações nos padrões de marcação das proteínas 

citoesqueléticas actina, vinculina, vimentina e tubulina, da subunidade de integrina α5 e de 

fibronectina em células osteogênicas aderidas diretamente sobre superfície de Biosilicato®. 
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Aspectos usuais de marcação para as proteínas avaliadas foram observados apenas nas células 

que interagiam entre si e não diretamente com o substrato. Análise por microscopia eletrônica 

de varredura de alta resolução e de força atômica revelou que a superfície de Biosilicato®, 

originalmente plana, exibia, após 3 dias de cultura, células com reduzido espraiamento e 

topografia do substrato caracterizada por rede de cavidades na submicro e nanoescala, 

indicando a formação de camada superficial de fosfato de cálcio amorfo (estágio 4 das 

reações de superfície), como confirmado por FTIR (MOURA et al., 2007). Apesar da 

originalidade desses resultados qualitativos, não foram realizados até o momento ensaios para 

confirmar que, efetivamente, as alterações na organização do citoesqueleto estão associadas à 

redução nos níveis de expressão de RNAm e proteína. 
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar se as alterações no padrão de marcação para 

as proteínas citoesqueléticas actina e tubulina observadas in vitro em células osteogênicas 

sobre as superfícies bioativas do vidro Bioglass® 45S5 e da vitrocerâmica Biosilicato® estão 

associadas à redução dos níveis de expressão de RNAm e proteína. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Grupos experimentais 

 a) Controle bioinerte, de discos de borosilicato (Pyrex®, Corning, EUA), para controle 

positivo da expressão das proteínas citoesqueléticas actina e tubulina; 

 b) Bioglass® 45S5, composto por discos do vidro bioativo Bioglass® 45S5, produzido 

pelo LaMaV-DEMa-UFSCar; 

 c) Biosilicato®, constituído de discos da vitrocerâmica bioativa Biosilicato®, 

produzidos pelo LaMaV-DEMa-UFSCar. 

 

3.1.1.  Preparação dos materiais 

 Discos de Biosilicato®, de 2,5 mm de espessura x 12 mm de diâmetro, foram 

preparados pelo LaMaV-DEMa-UFSCar. A composição e o protocolo de tratamentos 

térmicos para obtenção do Biosilicato® estão descritos na patente WO2004/074199 

(ZANOTTO et al., 2004). Sílica de alta pureza, carbonato de cálcio, carbonato de sódio e 

fosfato de sódio foram usados para obter a composição do vidro bioativo Bioglass® 45S5 e 

Biosilicato® vítreo. Os materiais foram pesados e misturados por 30 min em garrafa de 

polietileno. A fusão ocorreu em temperaturas entre 1250 e 1380 oC por 3 h em forno elétrico 

(Rapid Temp 1710 BL, CM Furnaces Inc., Bloomfield, NJ, EUA). As amostras foram 

colocadas em molde cilíndrico de grafite nas dimensões 10 mm. x 30 mm e submetidas à 

fusão a 460 oC por 5 h. Para obtenção da vitrocerâmica totalmente cristalina (Biosilicato®), os 

cilindros contendo Biosilicato® vítreo passaram por ciclo de tratamento térmico para 

promover sua cristalização. Os primeiros ciclos térmicos foram executados em baixas 

temperaturas para favorecer a nucleação volumétrica dos cristais. Posteriormente, as amostras 
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nucleadas foram submetidas a tratamentos térmicos a uma temperatura superior à de transição 

do vidro para ocasionar a total cristalização do material. Os cilindros de Biosilicato® foram 

cortados em discos na espessura de 3 mm usando lâmina de diamante. Por fim, os discos, de 

12 mm de diâmetro, foram polidos com lixas de carbeto de silício na gramatura 400, imersos 

em álcool isopropílico e limpos em ultra-som. Em seguida, os discos foram lavados e 

armazenados em álcool isopropílico, para evitar modificações na superfície causadas pela 

umidade do ar. 

 Para os experimentos com cultura de células, os discos de Biosilicato®, Bioglass® 

45S5 e de vidro bioinerte foram esterilizados em calor seco a 180 oC em forno de Pasteur por 

2 h. 

 

3.2  Isolamento celular e culturas de células osteogênicas 

As células foram isoladas por digestão enzimática seqüencial, com solução de tripsina e 

colagenase, de fragmentos de calvárias de ratos Wistar recém-nascidos, com 2-4 dias 

(BELLOWS et al., 1986; NANCI et al., 1996; DE OLIVEIRA et al., 2003; DE OLIVEIRA; 

NANCI, 2004; DE OLIVEIRA et al., 2007). Todos os procedimentos com animais estão de 

acordo com as normas da Comissão de Ética no uso de animais do Campus de Ribeirão da 

Universidade de São Paulo (CEUA 10.1.1425.53.8, aprovado em 01/12/2010). As células 

foram plaqueadas sobre os discos de Biosilicato®, Bioglass® 45S5 e controle, contidos em 

placas de 24 poços, na densidade de 2x104 células/poço para microscopia de fluorescência e 

microscopia eletrônica de varredura e 4x104 células/poço para Real time PCR e ELISA e 

foram cultivadas por períodos de 3 e 7 dias em Meio Essencial Mínimo, modificação α, com 

L-glutamina (α-MEM; Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (Invitrogen), 7 mM de β-glicerofosfato (Sigma, St Louis, MO, EUA), 50 µg/mL de 

gentamicina (Invitrogen), 5 µg/L de ácido ascórbico (Sigma) a 37 ºC em uma atmosfera 
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úmida contendo 5% de CO2. O meio de cultura foi trocado a cada 2-3 dias e a progressão da 

cultura, avaliada por microscopia de fase em culturas crescidas sobre poliestireno. Os 

resultados apresentados são representativos de duas culturas primárias distintas. 

 

3.3  Detecção de actina e tubulina por microscopia de fluorescência 

Em 3 e 7 dias, as células foram fixadas em paraformaldeído a 4% em tampão fosfato a 

0,1 M, pH 7,2 (PB), por 10 min à temperatura ambiente (TA), ou em metanol por 10 min a -

20 oC. Em seguida, as células foram processadas para fluorescência direta (DE OLIVEIRA; 

NANCI, 2004; DE OLIVEIRA et al., 2007; SCHWARTZ FO et al., 2007). A 

permeabilização foi feita com solução de Triton X-100 a 0,5% em PB por 10 min, seguida de 

bloqueio com leite desnatado a 5% em PB por 30 min. Utilizou-se anticorpo primário 

monoclonal para α-tubulina (1:100, Sigma), seguido de anticorpo secundário conjugados com 

fluoróforo Alexa Fluor 488 (fluorescência verde; 1:200, Molecular Probes) em mesma 

solução de faloidina conjugada com Alexa Fluor 594 (fluorescência vermelha; 1:200, 

Molecular Probes), para visualização do citoesqueleto de actina. Todas as incubações dos 

anticorpos foram feitas em atmosfera úmida por 60 min em TA. Entre cada incubação, as 

amostras foram lavadas três vezes (5 min cada) em PB. Antes da montagem para observação 

microscópica, as amostras foram lavadas rapidamente com água destilada e os núcleos 

celulares, marcados com DAPI (Molecular Probes) a 300 nM por 5 min. Os discos de 

Biosilicato®, Bioglass® 45S5 e vidro bioinerte, foram montados diretamente em lâminas de 

vidros, e em seguida, após montagem de lamínula de vidro Fisherbrand 12 mm (Fisher 

Scientific) com meio de montagem anti-fade (Vectashield, Vector Labs, EUA) sobre as 

superfícies contendo células, as amostras foram examinadas utilizando microscópio de 

fluorescência Leica modelo DMLB (Leica, Bensheim, Alemanha) acoplado a uma câmara 



Material e Métodos    |    29 

digital Leica DC 300F. As imagens adquiridas foram processadas com o programa Adobe 

Photoshop CS5.1. 

 

3.4  Expressão de RNAm para actina e tubulina por reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (Real time PCR) 

As reações de Real time PCR foram feitas utilizando-se o sistema TaqMan, no 

aparelho ABI5700 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Após o período de 3 e 7 dias 

de cultivo celular, foi realizada a extração do RNA total através do kit SV Total RNA Isolation 

System (Promega, Madison, WI, EUA), de acordo com especificações do fabricante. Em 

seguida, o RNA total foi quantificado em diferentes comprimentos de onda (260, 280, 230 e 

320 nm) e sua integridade avaliada através de eletroforese em gel de agarose desnaturante a 

1,5% (m/v). Os tampões para a realização da eletroforese foram preparados com água 

previamente tratada com dietilpirocarbonato (DEPC, Sigma). Para o preparo da água, foi 

adicionado 1 mL de DEPC em 999 mL de água deionizada, sendo esta mistura incubada à TA 

por 24 h e autoclavada por 30 min. O gel foi preparado dissolvendo-se 3 g de agarose (Gibco, 

Gran Island, NY, EUA) em 144 mL de água previamente tratada com DEPC. Em seguida, a 

mistura foi incubada em banho-maria a 65 °C e, então, foram adicionados 20 mL de tampão 

de corrida (10X) (50 mM acetato de sódio, Merck; 5 mM EDTA, Merck; 100 mM de ácido 3-

[N-morfolino]propanosulfônico, MOPS, Sigma) e 36 mL de formaldeído a 12,3 M (Merck). 

A mistura foi despejada em formas adequadas para moldagem do gel. Para o preparo das 

amostras, foram adicionados para um volume final de 10 µL: a) cerca de 2 µg de RNA total; 

b) 2 µL de tampão de corrida (5X); c) 3,5 µL de formaldeído a 12,3 M; e, d) 10 µL de 

formamida (Merck). Esta mistura foi aquecida a 85 °C por 10 minutos e, em seguida, 

submetida a resfriamento a 4 °C. No momento de aplicação das amostras no gel, foram 

adicionados 2 µL de brometo de etídeo (10 mg/mL, Sigma). A eletroforese foi conduzida a 80 
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V durante 1 a 3 h, utilizando-se tampão de corrida 1X. Após este período, o gel foi 

visualizado através de iluminação com luz ultravioleta (UV) a 300 nm. A caracterização de 

RNA mensageiro (RNAm) de boa qualidade foi verificada pela visualização de duas 

subunidades ribossômicas características nos eucariotos (18S e 28S). Em seguida, foi 

confeccionada a fita de cDNA a partir de 1µg de RNA total. Este procedimento foi realizado 

no termociclador Mastercycle Gradient (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) por meio de reação 

com a enzima transcriptase reversa, utilizando-se o kit SuperScript™ III First Strand 

Synthesis Systems para Real-time PCR (Invitrogen). Para a reação de Real time PCR, foram 

utilizadas sondas TaqMan® (Applied Biosystems) sendo as reações feitas em aparelho 

ABI5700 (Applied Biosystems). As reações foram realizadas em triplicata com volume final 

de 15 µL e quantidade de cDNA correspondente a 15 ng do RNA inicial. A reação de 

amplificação foi composta por: a) 50 °C por 2 min; b) 95 °C por 10 min e, c) 40 ciclos a 95 

°C por 15 s e 60 °C por 1 min (desnaturação e extensão). 

Os resultados foram analisados com base no valor de Ct (cicle threshold, ou ciclo 

limiar), sendo esse o ponto correspondente ao número de ciclos em que a amplificação das 

amostras atinge um limiar (determinado entre o nível de fluorescência dos controles negativos 

e a fase de amplificação exponencial das amostras), que permite a análise quantitativa da 

expressão do fator avaliado. Foi analisada a expressão dos seguintes genes: actina e tubulina. 

Como controle endógeno, avaliou-se a expressão do gene GAPDH. A expressão do 

controle endógeno foi utilizada para a normalização dos níveis de expressão do gene alvo. 

Uma amostra negativa (água) foi submetida à reação com cada par das sequências dos 

primers utilizados. O método comparativo de 2-ddCt foi utilizado para comparar a expressão 

gênica das células osteogênicas cultivadas sobre os diferentes substratos. 
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3.5  Quantificação de actina e tubulina por ensaio imunoenzimático direto (ELISA) 

Ao final de 3 e 7 dias, as proteínas citoesqueléticas actina e tubulina foram 

quantificadas pela técnica de ELISA a partir de células osteogênicas. As células foram 

removidas das placas de cultura, sendo adicionados 400 µL de solução tampão de lise celular 

(1x) contendo 20 mM de Tris, 150 mM de NaCl, 1 mM Na2EDTA, 1 mM de EGTA, 1% de 

Triton, 2,5 mM de fosfato de sódio, 1 mM de β-glicerofosfato, 1 mM Na3VO, 1 µg/mL de 

leupeptina (Cell Signaling Thecnology, Danvers, MA, EUA) e 1 mM de inibidor de protease 

(Sigma, EUA), aguardando um tempo de incubação de 5 min sobre uma superfície 

refrigerada. Terminado o tempo de incubação, os discos foram raspados para completo lise e 

remoção das células. Logo após, as células foram sonicadas com três pulsos de dez segundos, 

potência de 30% em sonicador (QSonica XL-2000, Newtown, CT, EUA), a 4°C, para a 

liberação total das proteínas citoplasmáticas. A suspensão de células lisadas foi, em seguida, 

centrifugada durante 10 min a 15000 rpm, a  4ºC, para separar a fração proteica solúvel do 

sedimento contendo debris celulares. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e 

armazenado a -80°C até o dia do experimento. 

 Para a realização do método ELISA, foi utilizado o Kit PathScan® Elisa (Cell 

Signaling Technology), para análise das proteínas actina (PathScan® Total β-Actin Sandwich 

ELISA Kit) e tubulina (PathScan® Total α-Tubulin Sandwich ELISA Kit). As placas foram 

incubadas com 100 µL de uma diluição final de 100 µL das amostras e 100 µL de diluente da 

amostra por 2 h a 37°C, conforme instruções do fabricante. Em seguida, as placas foram 

lavadas com 200 µL de tampão fosfato contendo detergentes (wash buffer) por 4 vezes. Na 

última lavagem, a placa foi vertida e seca sobre tiras de papel. Em seguida, a placa foi 

incubada com 100 µL de anticorpo de detecção por 1h a 37 °C. Após este período, a placa foi 

novamente lavada com 200 µL de wash buffer por 4 vezes. Foram adicionados 100 µL de 

anticorpo secundário horseradish peroxidase-linked (HRP-linked) e a placa foi incubada por 
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30 min a 37 °C. Após este período, a placa foi novamente lavada com 200 µL de wash buffer 

por 4 vezes. Foram adicionados 100 µL de substrato TMB (3,3',5,5' tetramethyl benzidine), 

sendo a placa incubada por 10 min a 37 °C. A reação foi finalizada com a adição de 100 µL 

de ácido sulfúrico a 1N (stop solution). Em seguida, foi realizada a leitura da absorbância em 

leitor de placa ELISA µQuant (Biotek Instrument Inc., EUA) no comprimento de onda de 450 

nm. Os dados do ELISA foram normalizados pelo conteúdo de proteína total determinado 

pelo método de Lowry (Lowry et al., 1951), conforme descrito abaixo. Os dados foram 

expressos como absorbância 450 nm/proteína total. 

 

3.6  Análise da morfologia celular por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A superfície dos discos de material vítreo e controle bioinerte foram também avaliadas 

por MEV. No 3º dia de cultura, células osteogênicas foram fixadas com solução de 

glutaraldeído a 5% (Sigma) tamponada com cacodilato de sódio a 0,06 M, pH 7,2 (Sigma) e 

rotineiramente processadas para MEV (DE OLIVEIRA; NANCI, 2004). As amostras foram 

avaliadas em microscópio eletrônico de varredura FEI-INSPECT S50, operado a 1,5 kV, no 

Laboratório de Caracterização Estrutural do Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de São Carlos (LCE-DEMa-UFSCar). As imagens adquiridas foram 

processadas com o programa Adobe Photoshop CS5.1. 

 

3.7  Análise estatística 

Os dados quantitativos obtidos foram submetidos aos testes de aderência à curva 

normal e homogeneidade de variâncias.  A distribuição amostral foi constatada não normal, 

sendo aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido de pós-teste. O nível de 

significância foi de 5%. Os resultados são representativos de experimentos realizados com 

pelo menos duas culturas distintas. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Detecção de actina e tubulina por microscopia de fluorescência 

 Os resultados de localização de actina e tubulina em células osteogênicas crescidas 

sobre borosilicato, Bioglass® 45S5 e Biosilicato® estão apresentados na Figura 1. 

 
Figura 1. Epifluorescência de células osteogênicas primárias cultivadas sobre borosilicato (Boro, A,D), 

Bioglass® 45S5 (45S5, B,E) e Biosilicato® (Bio, C,F) por 3 (A-C) e 7 (D-F) dias. Fluorescência vermelha indica 

actina, fluorescência verde, tubulina e a autofluorescência dos substratos bioativos, e fluorescência azul, núcleos 

celulares. Notem-se “falhas” na marcação das proteínas citoesqueléticas actina e tubulina em células sobre os 

materiais bioativos, pelo menos em parte devido a acúmulos esféricos de material sobre as células. Barra de 

escala = 50 µm para A,C-F e 25 µm para B. 
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 Em 3 dias, as células exibiam morfologia poligonal e, qualitativamente, tendência a 

um menor espraiamento sobre os materiais bioativos, mais facilmente observado para o 

Biosilicato® (Figura 1, compare C com A). Enquanto que sobre borosilicato a imunomarcação 

para actina e tubulina mostrava aspectos característicos de células aderidas e espraiadas sobre 

substratos planos na microescala, distribuindo-se ao redor do núcleo e estendendo-se para os 

limites do citoplasma, sobre os materiais bioativos sobrepunham-se a esses aspectos “falhas” 

na marcação por fluorescência, circulares, de limites, por vezes, bem definidos. Nessas 

culturas, observavam-se, também, acúmulos de material de forma esférica, com 

autofluorescência verde, depositados tanto sobre células como o substrato (Figura 1, B e C). 

 Em 7 dias, com a proliferação celular e a confluência das culturas, notava-se a 

formação de áreas de multicamada celular sobre todos os materiais, cujas células exibiam os 

aspectos típicos de marcação para actina e tubulina. No entanto, persistiam, 

predominantemente em áreas de monocamada, pontos de ausência de fluorescência para essas 

proteínas citoesqueléticas, não observados em células crescidas sobre borosilicato (Figura 1, 

D-F). 

 

4.2  Expressão de RNAm para actina e tubulina por reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (Real time PCR) 

 Em 3 dias, a expressão de actina era maior para as culturas crescidas sobre Bioglass® 

45S5 em comparação àquelas sobre Biosilicato®, não havendo diferenças estatisticamente 

significantes para as demais comparações. Em 7 dias, a expressão de actina era maior para 

culturas sobre borosilicato quando comparadas àquelas sobre materiais bioativos (Figura 2). 

 A expressão de tubulina variou entre as culturas crescidas sobre os 3 materiais. Em 3 

dias, constatou-se a seguinte ordem crescente: Biosilicato® < borosilicato < Bioglass® 45S5. 
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Em 7 dias, a expressão de tubulina era maior para as culturas sobre borosilicato quando 

comparadas àquelas sobre os materiais bioativos (Figura 3). 

 
Figura 2. Expressão relativa de RNAm para actina (média ± desvio padrão) em culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre superfícies de borosilicato, Bioglass® 45S5 e Biosilicato® aos 3 e 7 dias. 

Barras que compartilham pelo menos uma letra não apresentam diferenças estatisticamente significantes 

(p > 0,05). 

 
Figura 3. Expressão relativa de RNAm para tubulina (média ± desvio padrão) em culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre superfícies de borosilicato, Bioglass® 45S5 e Biosilicato® aos 3 e 7 dias. 

Barras que compartilham uma letra não apresentam diferenças estatisticamente significantes (p > 0,05). 

 

4.3  Quantificação de actina e tubulina por ensaio imunoenzimático direto (ELISA) 

 Em 3 dias, a quantidade de actina era maior em culturas crescidas sobre borosilicato se 

comparada à daquelas sobre Bioglass® 45S5 e Biosilicato®; para todos os materiais, os valores 

de 7 dias eram significativamente maiores do que os de 3 dias (Figura 4). 
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 Em relação à quantidade de tubulina, não se observaram diferenças entre as culturas 

sobre os 3 materiais tanto em 3 como em 7 dias, sendo os valores de 7 dias significativamente 

maiores se comparados aos de 3 dias (Figura 5). 

 
Figura 4. Quantificação de actina (média ± desvio padrão) por ELISA de culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre superfícies de borosilicato, Bioglass® 45S5 e Biosilicato® aos 3 e 7 dias. Barras que 

compartilham uma letra não apresentam diferenças estatisticamente significantes (p > 0,05). 

 

 
Figura 5. Quantificação de tubulina (média ± desvio padrão) por ELISA de culturas de células 

osteogênicas crescidas sobre superfícies de borosilicato, Bioglass® 45S5 e Biosilicato® aos 3 e 7 dias. 

Barras que compartilham uma letra não apresentam diferenças estatisticamente significantes (p > 0,05). 
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4.4  Correlação entre a expressão de RNAm e de proteína 

 Frente a estes resultados, optamos por avaliar se haveria correlação positiva entre os 

valores de RNAm e de proteína, independentemente do material sobre o qual as culturas 

cresciam. O resultado do teste de Pearson mostrou não haver correlação entre expressão de 

RNAm e de proteína (p = 0,18 para actina e p = 0,32 para tubulina; Figuras 6 e 7). No entanto, 

quando se avaliavam os pares de dados referentes a cada grupo individualmente, correlação 

positiva era observada apenas para culturas crescidas sobre o borosilicato (notem-se retas 

vermelhas nas figuras 6 e 7; respectivamente para actina e tubulina). Os valores de p obtidos 

para actina foram: borosilicato, p = 0,002; Bioglass® 45S5, p = 0,003; Biosilicato®, p = 0,003; 

e para tubulina: borosilicato, p = 0,01; Bioglass® 45S5, p = 0,01; Biosilicato®, p = 0,28. Com 

exceção para borosilicato, valores de p < 0,05 indicam correlação negativa, enquanto que p > 

0,05 revela não correlação (nula). 

 

 
Figura 6. Teste de correlação de Pearson para os parâmetros de RNAm e proteína referentes à expressão de 

actina em culturas de células osteogênicas crescidas sobre superfícies de borosilicato, Bioglass® 45S5 e 

Biosilicato® aos 3 e 7 dias. Com todos os pares de dados, a correlação é nula (p = 0,18), enquanto que, 

individualmente, é positiva apenas para borosilicato (p = 0,002). 
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Figura 7. Teste de correlação de Pearson para os parâmetros de RNAm e proteína referentes à expressão de 

tubulina em culturas de células osteogênicas crescidas sobre superfícies de borosilicato, Bioglass® 45S5 e 

Biosilicato® aos 3 e 7 dias. Com todos os pares de dados, a correlação é nula (p = 0,32), enquanto que, 

individualmente, é positiva apenas para borosilicato (p = 0,01). 

 

4.5  Análise da morfologia celular por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

No período de 3 dias, as imagens obtidas mostraram que as células estavam aderidas e 

espraiadas sobre os 3 materiais, com maior espraiamento notado para aquelas sobre o 

borosilicato. Em relação às características da superfície dos materiais, Bioglass® 45S5 e 

Biosilicato® exibiam fendas típicas da presença de camada de sílica-gel e topografia na 

microescala compatível com a formação de fosfato de cálcio amorfo. Para esses grupos, as 

células mostravam-se parcial ou totalmente recobertas por material semelhante aos aspectos 

topográficos do substrato, mais aparente para Biosilicato®, e que, por vezes, impedia a 

visualização nítida dos limites celulares (Figura 8). 
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Figura 8. Microscopia eletrônica de varredura de células osteogênicas aderidas e espraiadas sobre superfícies de 

borosilicato (Boro; A), Bioglass® 45S5 (45S5; B, C) e Biosilicato®(Bio; D, E) em 3 dias. (B-E) Para os 

materiais bioativos, observam-se, sobre as células, acúmulos de material de aspecto semelhante ao da topografia 

do substrato, por vezes impedindo a visualização dos limites celulares (C, cabeça de seta) e podendo recobrir 

toda a superfície celular (E). Asteriscos indicam o substrato. 
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5  DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo in vitro mostraram que culturas de células osteogênicas 

crescidas sobre as superfícies bioativas de Bioglass® 45S5 e Biosilicato® apresentam 

alterações da expressão de RNAm para actina e tubulina, embora isso não se reflita em 

variações significativas na quantidade das respectivas proteínas. Correlação positiva entre 

RNAm e proteína e correspondência entre as observações por epifluorescência e os dados 

quantitativos foram notadas apenas para culturas crescidas sobre a superfície bioinerte de 

borosilicato. 

 Durante o processo de interação de células com biomateriais, a expressão de proteínas 

citoesqueléticas está diretamente ligada aos fenômenos celulares de adesão, espraiamento, 

migração, proliferação, sinalização via transdução de sinais, expressão gênica e síntese e 

secreção de proteínas (ANSELME, 2000; BIGGS et al., 2009; BETTINGER; LANGER; 

BORENSTEIN, 2009; YIM et al., 2010; PENNISI et al., 2011). No presente estudo, optamos 

por avaliar duas das mais importantes proteínas do citoesqueleto, actina e tubulina, em células 

osteogênicas cultivadas sobre superfícies de Bioglass® 45S5 e Biosilicato®, respectivamente 

um vidro e uma vitrocerâmica altamente bioativos (HENCH et al., 1971; MOURA et al., 

2007), em comparação com células crescidas sobre borosilicato. Conceitos clássicos de 

bioatividade que se aplicam a esses materiais estão relacionados à sua capacidade de se ligar à 

matriz óssea e de formar uma camada de HCA sobre sílica-gel quando expostos, em 

condições controladas in vitro, a fluido corporal simulado (SBF, na sigla em inglês); quanto 

maior a bioatividade do material, mais rápida a velocidade das reações de superfície que 

resultam na formação da camada de HCA (HENCH; WILSON, 1984). Essas reações, por 

promoverem modificações sequenciais na micro e nanotopografia do vidro e da vitrocerâmica 

avaliados, assim como em sua química/energia de superfície, e por liberarem produtos de 
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dissolução iônica para o meio extracelular (DUCHEYNE; QIU, 1999; XYNOS et al., 2000; 

HENCH; POLAK, 2002), poderiam ter efeitos sobre os elementos citoesqueléticos das células 

osteogênicas, tanto em relação à expressão de RNAm, como à de proteína, ou mesmo na 

organização/direção dos feixes de filamentos citoplasmáticos. Nas condições de cultivo 

celular de nosso estudo, com modificações topográficas e de química de superfície já descritas 

anteriormente (MOURA et al., 2007; DE CASTRO, 2009), o impacto maior foi para 

alterações na expressão de RNAm para actina e tubulina em 3 e 7 dias e, possivelmente, na 

organização dos filamentos dessas proteínas, a julgar pela tendência a um menor espraiamento 

das células sobre Bioglass® 45S5 e Biosilicato® em 3 dias. 

 Um aspecto importante dos resultados apresentados foi a não correspondência entre as 

imagens de epifluorescência e os parâmetros quantitativos para as culturas crescidas sobre os 

materiais bioativos. Por esse motivo, e pelas características de translucidez dos materiais, 

optou-se por também avaliar as células por microscopia que possibilitasse visualizá-las em 

resolução superior à do microscópio de fluorescência e em sua relação com os aspectos 

topográficos das superfícies sobre as quais estavam aderidas e espraiadas. A observação por 

MEV de recobrimento parcial ou total de células com material que se assemelhava à 

topografia do substrato, cujos agregados de estruturas esféricas irregulares e fendas em 

diferentes direções indicavam a formação de fosfato de cálcio amorfo sobre sílica-gel 

(MOURA et al., 2007; CASTRO, 2009), permitiu supor que a não visualização, parcial ou 

total, de actina e tubulina por epifluorescência deveria ser atribuída, pelo menos em parte, à 

presença de uma barreira física impedindo a excitação dos fluoróforos correspondentes. Os 

resultados de MEV permitem-nos avançar na compreensão do fenômeno de interação de 

células osteogênicas com substratos vítreos e vitrocerâmicos bioativos e na interpretação de 

suas avaliações por epifluorescência, originalmente descritas por nosso grupo (MOURA et al., 

2007). Por fim, na possibilidade de esses acúmulos serem internalizados por endocitose, como 
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sugere a presença, predominantemente em células aos 7 dias, de estruturas esféricas bem 

definidas e destituídas de fluorescência para actina e tubulina, novos estudos serão necessários 

para comprovar a existência de partículas de sílica-gel e/ou fosfato de cálcio no interior de 

vesículas citoplasmáticas e para avaliar o potencial impacto desse fenômeno sobre viabilidade 

celular, perfil de expressão gênica e fenótipo celular. 

 Os resultados do teste de correlação entre RNAm e proteína para actina e tubulina de 

culturas sobre todos os materiais conjuntamente contribuem para o conceito de que a 

expressão gênica deva ser avaliada tanto em relação à expressão de RNAm como à de 

proteína e reforçam as observações de não haver necessariamente correlação positiva entre 

esses dois parâmetros para genes que codificam diferentes proteínas (LEE et al., 2003; DE 

OLIVEIRA et al., 2008; GUO et al., 2008). Por exemplo, níveis elevados de RNAm podem 

não refletir quantidade abundante de proteína e vice-versa, como são os resultados observados 

em 7 dias para as culturas sobre Bioglass® 45S5 e Biosilicato®. Com efeito, a literatura 

descreve aspectos técnicos e biológicos que poderiam explicar as diferenças quantitativas 

entre expressão de RNAm e proteína, destacando-se as complexas relações entre transcrição e 

tradução, com modificações pós-transcrição e no processo de tradução (discutido por GUO et 

al., 2008). Além desses aspectos, nossos dados mostram que se devem, idealmente, considerar 

as características do substrato na interpretação dos resultados de testes de correlação entre 

RNAm e proteína em modelos de cultura de células. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados do presente estudo permitem concluir que: 

 

1. os efeitos da progressão de culturas de células osteogênicas em superfícies bioativas de 

Bioglass® 45S5 e Biosilicato® sobre a expressão de actina e tubulina são maiores para os 

respectivos RNAm, com apenas discretas variações na quantidade das proteínas 

correspondentes; 

 

2. não há correspondência entre os aspectos por epifluorescência de marcações para actina e 

tubulina e as respectivas quantificações de RNAm e proteína em culturas de células 

osteogênicas sobre Bioglass® 45S5 e Biosilicato®; 

 

3. as alterações nos padrões de marcação por fluorescência para actina e tubulina devem ser 

atribuídas, pelo menos em parte, a acúmulos de material sobre as células osteogênicas, 

possivelmente decorrentes das reações de superfície a que estão submetidos Bioglass® 45S5 e 

Biosilicato® quando em contato com o meio de cultura; 

 

4. correlação entre RNAm e proteína para actina e tubulina em células osteogênicas pode 

ocorrer na dependência do material sobre o qual as culturas progridem, sendo positiva apenas 

sobre a superfície bioinerte de borosilicato, e negativa ou nula sobre as superfícies bioativas 

de Bioglass® 45S5 e Biosilicato®. 
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