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Resumo
ANDRADE, Marco A. R. Microdominios lipídicos ricos em fosfatase alcalina em
filmes Langmuir-Blodgett para obtenção de uma superfície de Ti osteoindutora.
2017. 105 p. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

Dentre os diversos processos de formação de mineral em organismos vivos, a
formação do tecido ósseo é um exemplo particular, uma vez que fosfatos de cálcio, na
forma de hidroxiapatita, são produzidos em meio a fibrilas de colágeno na matriz
extracelular de células osteogênicas; processo este regulado por um complexo
enzimático. A fosfatase alcalina tecido não-específico (TNAP) desempenha um papel
fundamental na histogênese óssea, responsável principalmente pela produção de fosfato
inorgânico necessário para a formação dos minerais. Diversas abordagens experimentais
permitem a reconstituição desta enzima em sistemas miméticos de membrana celular,
dentre os quais, os filmes Langmuir-Blodgett (LB), que possibilitam a formação de
materiais com propriedades osteoindutoras. No presente estudo, foi investigada a
imobilização desta enzima em filmes LB sobre suportes de Ti. O ácido dimiristoil
fosfatídico foi o fosfolipídeo utilizado na confecção dos filmes LB, obtendo um regime
de deposição linear de massa em função do número de camadas depositadas em
subfases de CaCl2. A TNAP foi imobilizada nos filmes através de duas metodologias: a
partir da adsorção física da enzima aos filmes LB pré-transferidos a um suporte sólido,
ou ainda por meio da construção do filme a partir de uma monocamada mista de
DMPA/Ca2+/TNAP. Em ambas as metodologias adotadas, foi obtida uma diminuição
drástica da atividade fosfohidrolítica da forma imobilizada da enzima, em relação à sua
atividade obtida em meio homogêneo. Ao expor suportes de Ti modificados com os
filmes LB em uma solução contendo íons Ca2+ e ATP como fonte de fosfato inorgânico,
foi observada a formação de uma maior quantidade de mineral para as amostras
contendo a TNAP imobilizada; atribuída a uma maior supersaturação local de íons
fosfato devido a maior hidrólise de ATP na presença da enzima, demonstrando a
capacidade desta em conferir à superfície modificada uma maior capacidade na indução
de formação de mineral. Após este ensaio de mineralização in vitro, foi obtida uma
maior hidrofilicidade das superfícies recobertas com os filmes LB na presença da
TNAP, tornando estas superfícies modificadas mais bioativas. A presença dos filmes
LB mistos de lipídeo/TNAP nas superfícies permitiram a adesão, proliferação e
recobrimento homogêneo de células osteogênicas, que posteriormente promoveram o
extravasamento de fibrilas proteicas e a formação de nódulos de mineralização. Estes
resultados são importantes na confecção de materiais que acelerem o processo de
osteoindução.
Palavras chaves: 1. Fosfatase alcalina. 2. Filmes Langmuir-Blodgett. 3.
Biomineralização.
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Abstract
ANDRADE, Marco A. R. Lipid microdomains films rich in alkaline phosphatase in
Langmuir-Blodgett to obtain a Ti surface osteoinductive. 2017. 105 p. Dissertação
(Mestrado) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

Among all the processes of mineral formation in living organisms, the osseous
tissue formation is a particular example, since that calcium phosphates as
hydroxyapatite are produced among collagen fibrils at the extracellular matrix of
osteogenic cells, being this process regulated by an enzymatic complex. The tissue
nonspecific alkaline phosphatase (TNAP) plays a central role on the osseous
histogenesis, responsible mainly for the inorganic phosphate production necessary for
mineral formation. Various experimental approaches allows this enzyme reconstitution
in cellular membrane mimetic systems, among which, the Langmuir-Blodgett films
(LB), that allows the formation of materials with osteoinductive properties. With that in
mind, the immobilization of that enzyme in titanium supports modified with LB films
was investigated. The dimyristoyl phosphatidic acid was the phospholipid used in the
LB film construction, obtaining a linear deposition-layer numbers relation in CaCl2
subphases. The TNAP was immobilized at the films through two main methodologies:
from the physical adsorption of the enzyme to the LB film pre-constructed on a solid
support, or through the film construction from the mixed DMPA/Ca2+/TNAP
monolayer. At both the adopted methodologies, it was obtained a diminishment at the
phosphohidrolytic activity of the immobilized enzyme, comparing to its activity at
homogeneous media. Exposing the Ti supports with the LB films in a solution
containing Ca2+ ions and ATP as a phosphate source, it was observed a higeher mineral
formation to the samples containing the immobilized TNAP, possibly due to a higher
phosphate ions supersaturation from the higher ATP hydrolysis at the presence of the
enzyme, demonstrating the capacity of the TNAP in promoting a higher mineral
formation induction to the modified surface. After this in vitro mineralization assay, it
was obtained surfaces more hydrophilic at presence of the LB films containing TNAP,
making those modified surfaces more bioactive. The mixed LB films presence at the
surfaces allowed the adhesion, proliferation and homogeneous covering of osteogenic
cells, that posteriorly promoted the production of proteic fibrils and mineralization
nodules. Those results are important in order to construct materials more
osteointegrative.
Keywords: 1. Alkaline phosphatase. 2. Langmuir-Blodgett films. 3. Biomineralization.
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Introdução

1.

Introdução

1.1. Histogênese do Tecido Ósseo
1.1.1 Regulação Celular
A formação do tecido ósseo caracteriza um exemplo particular da formação de
minerais em um tecido conjuntivo, resultando em um compósito com propriedades
únicas e distintas das parcelas orgânicas e inorgânicas que o constitui, em proporção de
20 e 72% em peso, respectivamente [1]. A matriz orgânica contempla não somente um
conjunto de proteínas como também um grupo de células responsáveis pela histogênese;
desde a produção das proteínas e minerais durante a formação do osso até sua
preservação. A parcela inorgânica é formada por meio da nucleação e crescimento de
fosfatos de cálcio, um processo iniciado em vesículas secretadas pelas células
osteogênicas e propagado na matriz óssea (denominada de osteóide) de maneira
orientada pelas proteínas (também produzidas por este conjunto celular) [2].
As células osteogênicas provêm da diferenciação de células mesenquimais e são
responsáveis pela síntese, manutenção e reabsorção da matriz óssea (Figura 1). Dentre
elas, os osteoblastos são células especializadas responsáveis pela síntese, secreção e
mineralização da matriz óssea [3], protagonista na ossificação intramembranosa. Os
condrócitos também atuam na liberação dos componentes da matriz extracelular durante
a ossificação do tipo endocondral [4].

Figura 1 – Esquema da síntese e reabsorção óssea através da ação das células
osteogênicas (modificado da referência [5]).
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Antagonicamente, os osteoclastos atuam na desmineralização ácida e degradação
dos componentes orgânicos do tecido ósseo, promovendo sua reabsorção [6], exercendo
um papel importante na homeostase de Ca2+ sanguíneo hormônio-regulada [7]. A
oclusão de uma fração dos osteoblastos ativos na matriz extracelular resulta no
surgimento de uma classe celular denominada de osteócitos [8], as células mais
abundantes nos ossos e que atuam na nutrição e manutenção deste.

1.1.2 Constituição do Tecido Ósseo
Juntamente com algumas glicoproteínas e proteoglicanas, o colágeno é a proteína
majoritária na composição da parcela orgânica do tecido ósseo. A estrutura quaternária
do colágeno apresenta um peso molecular de aproximadamente 300 kDa, um
comprimento e diâmetro de aproximadamente 300 e 1,36 nm respectivamente [9];
formada por três cadeias polipeptídicas estruturadas em uma torção das hélicescada
qual contém uma sequência de 1014 aminoácidos com uma glicina a cada três resíduos
[10]. Cerca de 95% da matriz orgânica dos ossos é constituída por colágeno do tipo-I,
constituído de duas cadeias idênticas (denominadas 1) e uma terceira cadeia distinta
(denominada 2), com diferenças na composição aminoacídica [11]. A rede colagenosa
orienta a formação dos cristais de fosfato de cálcio nos poros e vacâncias (de dimensões
de 5 x 40 nm) presentes nas fibrilas proteicas [12] (Figura 2); em uma nucleação
heterogênea e catalisada pela presença de grupos carboxilas [13], presentes nos resíduos
de ácido aspártico e glutâmico distribuídos no colágeno por aproximadamente 11,3 nm
[10].
Correspondendo à maior parcela de massa do tecido ósseo, a matriz inorgânica é
constituída por fosfatos de cálcio, com a estrutura e razão Ca/P (próximo de 1,65) da
hidroxiapatita (HAP), Ca10(PO4)6(OH)2; podendo apresentar outros íons como Mg2+,
Na+ e CO32- (0,6, 1 e 5% m/m, respectivamente) em quantidades significativas [1], ou
como traços (Cl-, F-, K+, Sr2+) [14] em sua estrutura. O carbonato pode estar presente na
estrutura da HAP, majoritariamente no interior dos cristais bem como em sua superfície
[15], por meio da substituição de íons OH- ou de PO43-, denominadas substituições dos
tipos A e B, respectivamente [16]; ambas encontradas no mineral constituinte da matriz
óssea [17]. O tipo de substituição pode ser diferenciado por técnicas espectroscópicas,
como FTIR [18]. Os cristais de HAP carbonatada apresentam uma superfície
consideravelmente polar, com altos valores de área (100-200 m² g-1), permitindo a
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formação de ligações intermoleculares fortes com moléculas polares/polarizáveis, o que
favorece a interação com os grupos polares do colágeno [19].

Figura 2 – Diagrama esquemático da formação, orientação e dimensão dos cristais de
fosfato de cálcio, relativo à direção das fibrilas de colágeno no tecido ósseo (modificado
da referência [12]).

1.1.3 Síntese da Parcela Inorgânica Mediada por Vesículas de Matriz
O processo de mineralização da matriz extracelular inicia-se com a nucleação por
meio da supersaturação local de Pi e Ca2+, formando cristais a partir dos quais haverá o
crescimento do mineral. Diferentes teorias são propostas acerca destas duas etapas
essenciais na formação e crescimento dos minerais [20–22]. A teoria da nucleação de
cristais de HAP no interior de vesículas e propagação entre as fibrilas de colágeno é
uma das mais aceitas [2]. As vesículas de matriz (VMs) são estruturas
compartimentalizadas (diâmetro de aproximadamente 100 nm) secretadas pelas células
osteogênicas (condrócitos, osteoblastos e odontoblastos) [2,23], presentes em vários
tecidos sob mineralização [24]. As MVs contém um complexo enzimático tanto em seu
interior como na sua membrana (Figura 3), que atua no transporte iônico e na catálise
de reações essenciais para a biomineralização de HAP na matriz óssea.
A formação de HAP mediada por vesículas de matriz pode ser entendida através
de dois principais processos: (I) aumento na quantidade de compostos com afinidade
por Ca2+ (principalmente fosfatidilserina e anexinas), influxo deste íon nas MVs através
de canais iônicos e maior atividade fosfohidrolítica de enzimas presentes na membrana
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das vesículas [2], com destaque para a ação da enzima PHOSPHO1 na geração de Pi, a
partir da catálise da hidrólise de fosfocolina (Pchol) e fosfoetanolamina (PEA) [25], no
interior das MVs [26]; (II) propagação do mineral na matriz extracelular de maneira
orientada longitudinalmente pelo arranjo das moléculas de colágeno, nas vacâncias
entre as fibrilas e em regiões contendo aminoácidos polares [27]. Nesta segunda etapa é
fundamental a supersaturação local de íons Ca2+ e Pi durante o crescimento dos
minerais, garantida pela presença dos mesmos no fluido extracelular [2]; bem como o
controle da concentração de inibidores deste processo, como o pirofosfato (PPi) [28]. A
razão das concentrações de Pi/PPi é, portanto, essencial para a propagação de HAP na
matriz colagenosa, uma vez que representa o balanço na quantidade entre o íon
necessário na precipitação dos cristais (Pi) e o inibidor deste processo (PPi). Este
balanço é realizado por duas enzimas presentes na superfície das MVs, a fosfatase
alcalina

tecido

não-específica

(TNAP)

[29]

e

a

nucleotídeo

pirofosfatase/fosfodiesterase-1 (NPP1) [30], que atuam antagonicamente [31]: enquanto
a NPP1 produz PPi a partir de substratos fosforilados a TNAP catalisa a hidrólise deste
inibidor de mineralização (bem como de outros substratos fosforilados), aumentando a
concentração de Pi e favorecendo a propagação do mineral (Figura 3).

Figura 3 – Diagrama esquemático da regulação da formação e crescimento de HAP na
matriz extracelular, mediada por um complexo enzimático presente no interior e
membrana de vesículas de matrizes (modificado da referência [32]).

1.1.4 Fosfatase Alcalina Tecido Não-Específico

4

A TNAP (P05186) é uma enzima-chave na mineralização do tecido ósseo, devido
à sua atividade fosfohidrolítica em substratos fosforilados, liberando fosfato inorgânico
que permite supersaturação local de íons Pi que, em conjunto com íons Ca2+, irão formar
cristais de HAP. É uma isoenzima homodimérica, apresentando cerca de 950 resíduos
de aminoácidos e peso molecular de 115 kDa [33], encontrada em humanos no osso,
fígado e rins.
Pertence à família de enzimas que catalisam reações de hidrólise (ou transferência
de Pi) de monoésteres de ácido fosfórico, contendo três íons metálicos necessários para
a atividade enzimática [34] (dois Zn2+ e um Mg2+), coordenados com resíduos de
aminoácido (consideravelmente conservados entre diferentes espécies) de seu sítio ativo
[35]. Neste sítio, um resíduo de serina é ativado por um íon Zn2+ e torna-se fosforilado
(através de um Pi provindo do substrato sobre o qual a enzima promove a catálise), com
posterior hidrólise do intermediário por uma molécula de água ativada pelo outro íon
Zn2+ e liberação (ou transferência a outro substrato) de Pi [36].
A estrutura cristalográfica da fosfatase alcalina placentária humana (PLAP) [37]
permite a elucidação estrutural da TNAP, uma vez que apresentam uma homologia de
75% [38]. A enzima apresenta três regiões distintas: uma -hélice N-terminal, uma
região interfacial entre as subunidades denominada de “domínio coroa” e os domínios
de ligação do metal (Figura 4). As regiões N-terminais de um monômero projetam-se
sobre o outro. Os domínios de ligação do metal são sítios onde encontra-se um Ca2+
hepta-coordenado [38]; íon este com um papel regulatório tanto no estímulo quanto na
inibição da atividade fosfohidrolítica da TNAP [39].
Apesar do ATP ser o substrato nativo da TNAP, ela catalisa a hidrólise de outros
monoésteres de fosfato; dentre os quais o p-nitrofenil fosfato (pNFF), um substrato
sintético utilizado na caracterização cinética de enzimas fosfohidrolíticas, apresentando
como produto de hidrólise o p-nitrofenolato (pNF-) (Figura 5). Este composto é
amplamente utilizado na análise cinética de enzimas com atividade ATPásica devido à
simplicidade do ensaio, uma vez que o pNF- apresenta uma banda de absorção
característica em 410 nm (região na qual o pNFF não absorve). Já o par ADP/ATP
apresentam espectros semelhantes em 260 nm, sendo necessário um sistema enzimático
de acoplamento para acompanhar o progresso da reação [40], ou alternativamente a
quantificação de Pi por meio de adição de reagentes cromogênicos (posteriormente a
cinética).
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Figura 4 – Estrutura da PLAP com estruturas secundárias em representação de fitas
(azul e verde) e modelos de bastões e esferas representando as cadeias laterais dos
resíduos dos domínios N-terminal (vermelho), coroa (laranja) e de ligação dos metais
(amarelo) (Modificado da referência [37]) (A), diagrama esquemático da TNAP
ancorada à membrana celular através de suas âncoras GPI.

Figura 5 – Reação de hidrólise em meio básico do substrato sintético pNFF por meio
da ação catalítica da TNAP, produzindo o produto cromogênico pNF-.

Enquanto algumas enzimas apresentam suas cadeias aminoacídicas atravessando
integralmente a membrana celular, outras são encontradas próximas à superfície da
membrana, ligadas covalentemente a grupos inseridos entre as cadeias hidrocarbônicas
da membrana. A TNAP é um exemplo de uma enzima que é ancorada à membrana
através de um grupo glicosilfosfatidilinositol (GPI) [41], uma “âncora” que contém um
grupo glicerol esterificado com dois ácidos graxos (um acilalquilglicerol; região apolar
que encontra-se embebida na bicamada fosfolipídica) e com um mio-fosfatidilinositol,
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que por sua vez está ligado a anéis piranosídicos de manoses, ligados covalentemente à
região C-terminal da enzima por um grupo fosfoetanolamina (Figura 6).

Figura 6 – Estrutura de uma âncora GPI da TNAP, destacando a cauda fosfolipídica
contendo as cadeias hidrocarbônicas longas (R1 e R2) (púrpura), o núcleo glicano
contendo as manoses (azul) e o grupo fosfoetanolamina (amarelo) covalentemente
ligado à extremidade C-terminal da enzima.

A remoção da TNAP da membrana celular pode ser realizada de duas maneiras:
(I) por meio da solubilização com o uso de detergentes, mantendo a âncora GPI
covalentemente ligada; (II) utilizando-se uma fosfolipase específica, que promove a
clivagem da ligação do grupo fosfato esterificado no glicerol, levando à perda da cauda
fosfolipídica [42].
O uso de detergentes na solubilização da enzima da membrana celular substitui
metodologias de isolamento que podem alterar a conformação nativa da enzima, como
por exemplo a obtenção de TNAP a partir de matrizes de vesícula ou condrócitos
intactos utilizando-se colagenases e proteases, que podem atuar sobre a enzima-alvo de
extração [43] danificando regiões não-catalíticas, podendo afetar sua função na
calcificação [44]. Um detergente não-iônico comumente empregado na solubilização da
TNAP é o polioxietileno 9-lauril éter (polidocanol), devido à baixa concentração
necessária para estabilizar a forma solubilizada da enzima (0,01 % p/V)evitando-se
interferências na concentração de substrato disponível para a reação [33].
A TNAP tem sido explorada na constituição de materiais que estimulem a
osteogênese local. Estudos pilotos realizados por Piattelli et al. [45,46] mostraram que a
7

presença de TNAP fisicamente adsorvida sobre peças de titânio implantadas em
coelhos, promoveu uma maior formação óssea ao redor do implante.

1.2. Materiais Bioativos
1.2.1 Materiais Bioativos em Implantes Ósseos
Diversos tipos de materiais são utilizados em enxertos ou em implantes teciduais,
como metálicos [47], cerâmicos [48], modificados ou não com biopolímeros e
compósitos [49]. São descritos como bioativos aqueles que “provocam uma resposta
biológica específica na interface do material, que resulta na formação de uma ligação
entre o tecido e o material” [50]. Os primeiros fenômenos bioquímicos necessários para
o sucesso de um biomaterial ocorrem na interface material/tecido hospedeiro. O contato
entre um implante pouco bioativo e o tecido ósseo acarreta no crescimento de um tecido
fibroso ao redor do material implantado [47], diminuindo seu contato direto com o osso,
desfavorecendo sua osteointegração [51].
Como resposta biológica, espera-se uma sequência de eventos de células
osteogênicas (adesão, diferenciação e proliferação) sobre a interface implante-tecido, a
fim de favorecer a histogênese óssea nesta região. Uma das etapas críticas é a adesão
celular, sempre precedida pela adsorção física de proteínas sobre a superfície do
biomaterial [52]. Desta forma, as propriedades físico-químicas de um determinado
material têm papel importante na biocompatibilidade deste com o tecido ósseo; uma vez
que parâmetros superficiais, tais como a energia superficial e [53] rugosidade, textura e
morfologia afetam a etapa de adesão celular (otimizada em superfícies mais
hidrofílicas) [54]. Além das características superficiais (topográficas e químicas), outras
propriedades que dependem da natureza do biomaterial podem favorecer a
osteointegração; como a biodegradabilidade, favorável para cerâmicas reabsorvíveis de
Ca3(PO4)2, que sofrem degradação em contato com o fluido corpóreo e são substituídas
por tecidos naturais [55].
Algumas metodologias são empregadas a fim de modificar física ou
quimicamente a superfície de um biomaterial, mantendo as suas propriedades internas ,
a fim de aperfeiçoar sua biocompatibilidade [51]. O tratamento por jateamento de areia
promove um aumento na rugosidade superficial do material, aumentando a proliferação
celular de células osteoblastos [56]; porém, trata-se de um processo no qual não é
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possível um controle da homogeneidade e regularidade das superfícies tratadas. O
recobrimento do biomaterial com o mineral constituinte da matriz óssea pode ser
empregado, a fim de tornar a superfície deste quimicamente similar ao tecido onde o
mesmo será implantado, sendo um pré-requisito para uma osteointegração efetiva a
presença de uma camada de HAP ao redor do biomaterial [47].
A metodologia de deposição de HAP por plasma spray é uma das abordagens
experimentais mais adotadas no recobrimento de implantes de substituição óssea;
realizados em temperaturas acima de 104 K, resultando em coberturas porosas com
espessuras na ordem de 0,2 mm de HAP [57]. Esta metodologia exige uma estabilidade
do biomaterial às condições extremas de preparo; dentre os diferentes tipos de materiais
utilizados, o titânio é o mais empregado em implantes ósseos.

1.2.2 Titânio como um Biomaterial
Ligas metálicas são amplamente utilizadas em implantes de substituição óssea,
devido à sua resistência mecânica e pelo fato de serem bioinertes (suas superfícies são
revestidas naturalmente por uma camada de óxido do metal, conferindo resistência à
corrosão); dentre os quais as mais utilizadas são as ligas de cobalto-cromo-molibdênio
(Co-Cr-Mo) [58], aço inoxidável [59] e titânio (Ti) [56].
Implantes ortodônticos e ortopédicos de ligas de Ti apresentam boa
biocompatibilidade e estabilidade devido uma camada de TiO2 presente na superfície
destes [51]. Por outro lado, a baixa reatividade que estas ligas apresentam as torna
pouco bioativas, sendo necessário uma modificação superficial a fim de tornar o
material mais osteointegrável. O recobrimento de superfícies de Ti por HAP provoca
não só uma maior proliferação de células osteogênicas, como também aumenta o nível
de expressão de fosfatase alcalina nas mesmas [60], favorecendo a formação de mineral
no contato com o tecido ósseo.
Apesar de ser a metodologia mais empregada no recobrimento de HAP em
superfícies, o plasma spray promove uma cobertura não homogênea deste mineral, que
não incorpora agentes biologicamente ativos [61], além de produzir HAP não-hidratada,
devido à alta temperatura empregada na metodologia [57]. Desta forma, outros tipos de
recobrimentos de natureza híbrida (formação de HAP em um molde orgânico) são bons
candidatos; dentre os quais os filmes Langmuir-Blodgett (LB) [49,61–63], obtidos a
partir de monocamadas de Langmuir, formam uma camada lipídica de espessura
nanométrica sobre um suporte sólido, permitindo a obtenção de um recobrimento
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homogêneo e com possibilidade de regular parâmetros do sistema, tais quais razão Ca/P
[63] e espessura do recobrimento [61,62]. Além disso, este método oferece a vantagem
de constituir um sistema biomimético de membrana celular.

1.3. Monocamadas de Langmuir
As monocamadas de Langmuir são filmes, com espessura monomolecular,
constituídos por moléculas anfifílicas insolúveis, orientadas na interface ar-líquido de
uma subfase, geralmente aquosa, contida em um recipiente revestido de material inerte
[64]. A compressão mecânica desta interface resulta em distintos graus de compactação.
Diversos tipos de moléculas anfifílicas são capazes de formar uma monocamada em
uma interface ar-água, desde polímeros [65], macromoléculas [66] e proteínas [67,68],
ácidos graxos [69,70], mas principalmente os fosfolipídeos, cujos grupos polares podem
apresentar carga líquida negativa [71,72] ou ainda neutra, devido à presença de grupos
colina covalentemente ligados ao fosfato [73–75].
Experimentalmente, para obtenção das monocamadas, espalha-se na interface
líquido-ar um volume devidamente conhecido de uma solução do lipídeo (geralmente
em um solvente orgânico imiscível com a água, salvo casos nos quais tais solventes
sejam incompatíveis com o lipídeo, como proteínas), seguida da posterior compressão
mecânica da interface, após um intervalo de tempo que permita a volatilização do
solvente utilizado na solubilização das moléculas anfifílicas. Durante esta compressão,
são realizadas medidas em tempo real de tensão superficial () da subfase, que sofre um
decréscimo com a presença das moléculas de lipídeos na interface ar-líquido. Este
decréscimo é acompanhado em tempo-real por meio do aumento da pressão de
superfície () (Equação 1), que é definida como a diferença da tensão superficial da
subfase pura (0) com aquela na presença dos surfactantes ():

𝜋 = 𝛾0 − 𝛾 (1)

1.4. Caracterização das Monocamadas de Langmuir
1.4.1 Isotermas  versus Área Molecular
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A monocamada é caracterizada graficamente por meio de sua isoterma -A, que
relaciona os valores de  em função da área molecular (na ordem de Å² por molécula de
lipídeo) (Figura 7). De uma maneira geral, tais isotermas apresentam um aumento
progressivo de  (correspondendo a uma diminuição progressiva de ) com a
diminuição mecânica da área disponível por molécula, devido à substituição das forças
intermoleculares presentes na interface ar-líquido entre as moléculas da subfase
(geralmente do tipo ligação de hidrogênio, no caso de subfases aquosas) por interações
do tipo dispersivas (dipolo–dipolo, forças de London), com a introdução das moléculas
de lipídeos.
Os estágios de compactação da monocamada são representados em analogia ao
estado tridimensional da matéria: (I) fase gasosa para o estágio mais expandido da
interface (pouca ou quase nenhuma interação entre os lipídeos); (II) fase líquidoexpandido, a partir do qual há um início de orientação e interação entre as cadeias
apolares; (III) fases condensadas (diminuição dos graus de liberdades internos das
moléculas), com diferenças nas orientações das cadeias apolares em relação ao plano da
interface (desde inclinados até totalmente verticais) (Figura 7A). As transições entre as
diferentes fases são de 1ª ordem em regiões nas quais há coexistência entre elas,
caracterizadas por valores constantes de  em função da compressão. Para estágios de
alta compressão é possível que a estrutura organizada da monocamada sofra um
colapso, caracterizado por uma descontinuidade/queda de  em função da diminuição de
área.
A partir das isotermas -A obtém-se parâmetros físico-químicos, que são distintos
para cada lipídeo (Figura 7B). O módulo compressional (CS-1) é obtido a partir da taxa
de variação de  em função da área molecular normalizada para cada valor de área
(Equação 2) [76], indicando qual em qual estágio de compactação a monocamada
encontra-se (Tabela 1) [77], além de indicar a rigidez/fluidez destas (diminuição e
aumento no valor de CS-1 indica monocamadas mais fluidas ou mais rígidas,
respectivamente).
𝑑𝜋

𝐶𝑆−1 = −𝐴 (𝑑𝐴)

𝑇

(2)
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Figura 7 – Isoterma -A de uma monocamada de Langmuir arbitrária, destacando as
diferentes fases e suas transições (modificado da referência [64]) (A) e isoterma -A e
valores de CS-1 de DPPC, destacando os parâmetros obtidos graficamente (B), Inserção:
representação gráfica dos valores de CS-1 em função de ).

Tabela 1 - Valores de CS-1 para as diferentes fases de uma monocamada

Fase da Monocamada

CS-1.
(mN m-1)

Superfície Limpa

0

Líquido Expandido

12.5-50

Condensado Inclinado

100-250

Condensado Não-Inclinado

1-2 .103

A área média é a área molecular a partir da qual obtém-se fases condensadas para
a monocamada. Este valor pode ser obtido graficamente a partir da tangente da região
linear de  a partir da qual a fase condensada é formada, até um valor nulo de 
(Figura 7B), sendo um parâmetro de comparação entre diferentes lipídeos para verificar
modificações na estrutura ou estágio de compressão de uma mesma monocamada
quando exposta a diferentes condições.

1.4.2 Caracterização das Monocamadas de Langmuir por técnicas
microscópicas
Além das isotermas -A, outras abordagens experimentais permitem a
caracterização das monocamadas de fosfolipídeos. A adição de um lipídeo contendo um
grupo fluorescente (resultando em menos de 2% da quantidade total em mol) permite
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observar, utilizando-se micrografias por microscopia de fluorescência, a formação de
microdomínios; por meio da partição desta molécula anfifílica nas diferentes fases da
monocamada [78]. Fases mais condensadas expulsam as moléculas anfifílicas contendo
o grupo fluorescente, apresentando-se escuras nas micrografias, enquanto que as regiões
fluorescentes correspondem às fases mais expandidas. Tal metodologia permite estudar
a formação e morfologia dos domínios contendo os lipídeos em condições diversas de
pH, temperatura, força iônica [79] ou até mesmo na presença de aditivos como esteróis
[80–82] e proteínas [83,84]. Os lipídeos estão em uma orientação na interface que
provoca um alinhamento dos dipolos, responsável por repulsão intereletrônica entre os
domínios [71,79,85], justificando o tamanho finito destes [79].
Apesar de sua versatilidade na análise da estruturação de monocamadas de
Langmuir, a técnica de microscopia de fluorescência exige a adição de um lipídeo
contendo um grupo fluorescente quimicamente ligado (ou até mesmo a adição de uma
molécula com atividade fluorescente), exigindo, portanto, a introdução de uma
“impureza” na interface ar-líquido; algo que pode modificar significativamente a
estruturação da monocamada. Desta forma, metodologias que não necessitem da
introdução de novas moléculas ao sistema apresentam a vantagem de caracterizar a
organização autêntica da monocamada sobre a subfase. Neste contexto, a microscopia
no ângulo de Brewster (BAM), uma técnica na que não requer a adição de aditivos para
obtenção de micrografias, utilizando diferenças de contraste entre regiões com e sem
lipídeos [86] (Figura 8).

Figura 8 – Montagem experimental de um microscópio acoplado a uma cuba de
Langmuir, com um diagrama esquemático da incidência da radiação eletromagnética ppolarizada, incidida em um determinado ângulo (B) com a normal à interface de
Fresnel (reflexão nula), denominado ângulo de Brewster (Modificado da referência
[86]).
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O princípio desta técnica é baseado na refletividade nula em um determinado
ângulo de incidência (determinado de ângulo de Brewster, B) de uma radiação
eletromagnética p-polarizada (cuja polarização do campo elétrico ocorre no mesmo
plano de incidência da radiação) sobre uma interface de Fresnel; definição esta para
uma interface livre de rugosidade cujo índice de refração da fase inferior muda
abruptamente com relação à fase superior. A presença de lipídeos na interface ar-líquido
promove reflexão da radiação incidente, produzindo a imagem de microscopia (sendo as
regiões claras correspondentes à presença dos lipídeos em fases mais condensadas),
permitindo a observação de domínios em diferentes fases de maneira análoga à análise
por microscopia de fluorescência. A principal diferença nas micrografias de
fluorescência com aquelas obtidas por BAM está no fato de que as regiões que contêm
os lipídeos em fases mais condensadas na interface aparecem com contraste escuro e
claro, respectivamente [87,88] (Figura 9).

Figura 9 – Imagens de micrografias de monocamadas de DPPC obtidas por:
microscopia de fluorescência em subfase de NaCl 0,2 mol L-1 em  = 16,9 mN m-1 (A),
microscopia BAM em subfase de tampão fosfato 75 mmol L-1 (pH 7,4) em  = 10 mN
m-1 (B) (Modificados das referências [87,88]).

1.4.3 Pressão Superficial de Exclusão
Além do estudo de aditivos co-espalhados com os lipídeos na interface ar-líquido,
é possível também um estudo da inserção de moléculas com atividade superficial (com
solubilidades parciais ou insolúveis na subfase) nas monocamadas pré-formadas em um
determinado valor de , o que provocará um aumento na pressão de superfície (até
obtenção de um valor constante) em função do tempo. A aquisição das variações da
pressão de superfície (, induzidas pela inserção dos aditivos na monocamada em
função de diferentes pressões iniciais (i) inicialmente estabelecidas pela presença dos
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surfactantes que constituem a monocamada) permite a obtenção de i a partir da qual o
valor de  será nulo; parâmetro conhecido como pressão superficial de exclusão (exc),
que estabelece o valor de i a partir do qual a penetração do aditivo na monocamada é
dificultada.
A determinação da exc pode ser feita espalhando na interface, primeiramente, o
lipídeo que constituirá a monocamada, até atingir o valor desejado de i (seja por
compressão mecânica da interface ou ainda por simples adição progressiva de porções
de surfactante). Posteriormente injeta-se o aditivo no interior da subfase e registra-se o
valor de  em função do tempo até atingir um valor constante. Deste valor de 
constante é subtraído i (, expressando graficamente estes valores em função de i,
determinando-se exc como o intercepto da reta com a abscissa do gráfico. Tal
abordagem experimental permite a caracterização da interação de aditivos como, por
exemplo, lipídeos [72] e proteínas [89–91].

1.5. Sistemas Bioinspirados
1.5.1 Sistemas Miméticos de Membrana Celular
A membrana celular é responsável pela compartimentalização de células, formada
por uma bicamada fosfolipídica com orientação das moléculas determinada pelo efeito
hidrofóbico [92]; na qual as cadeias hidrocarbônicas mantêm contato umas com as
outras e as cabeças polares são orientadas para as faces externa e interna da célula (em
contato com um meio aquoso, altamente polar) (Figura 10). A constituição lipídica de
uma membrana não é homogênea, apresentando majoritariamente lipídeos carregados
negativamente na face citosólica (contendo grupos fosfatidilserina) e zwitteriônicos na
face externa (contendo grupos fosfatidilcolina) [93].
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Figura 10 – Representação da bicamada lipídica de uma membrana celular, contendo
proteínas integrais (rosa) e regiões glicosiladas (preto) (extraído da referência [92]).

Dentre os diferentes sistemas miméticos de membrana celular, os lipossomos são
amplamente utilizados em diversos estudos biofísicos ou bioquímicos; desde a
avaliação termotrópica dos lipídeos (e suas misturas) constituintes destas vesículas [94],
até a reconstituição de proteínas de membranas nos proteolipossomos [95,96].
Em analogia às vesículas de matriz secretadas pelas células osteogênicas, a TNAP
imobilizada em lipossomos constitui um sistema modelo que permite o estudo de sua
atividade fosfohidrolítica e do processo de nucleação da mineralização [32,97,98]. Para
tal, emprega-se uma solução que contem concentrações fisiológicas de eletrólitos
(dentre os quais íons Ca2+) e substratos fosforilados (ATP), denominada de fluido de
cartilagem sintética (Synthetic Cartilage Lymph – SCL) [99]. A adição de
proteolipossomos (contendo TNAP ancorada) à solução SCL promove um aumento na
concentração de fosfato inorgânico (Pi) tempo dependente, devido à ação
fosfohidrolítica desta enzima sobre o ATP; responsável pela supersaturação local de
íons Ca2+ e Pi, propiciando a formação de fosfatos de cálcio, que nucleiam ou crescem
sobre centros nucleadores de fosfato de cálcio amorfo (ACP). Estes nucleadores são
combinados com fosfatidilserina – PS – que formam um complexo lipídeo-fosfatocálcio PS-CPLX [98].
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Apesar de não apresentar uma estrutura de uma bicamada, as monocamadas de
Langmuir permitem uma mimetização em analogia a uma meia membrana [100]; um
sistema que apresenta como principais vantagens: (I) controle preciso de propriedades
termodinâmicas ( e temperatura); (II) permitem alcançar diversos estágios de
empacotamento lateral das moléculas anfifílicas e (III) possibilitam um estudo das
interações dos constituintes da monocamada com a subfase ou entre si. Apesar de ser
possível um controle na escolha do valor de  no qual a monocamada será
confeccionada, valores próximos de 30 mN m-1 são escolhidos a fim de mimetizar a
membrana celular, utilizando a monocamada como um sistema modelo de membrana
[100]; uma vez que há um consenso na literatura acerca deste valor de  ser equivalente
ao nível de compressão da bicamada fosfolipídica de membranas celulares [101].
Assim como na membrana celular, as proteínas podem ser inseridas nas
monocamadas de Langmuir, para estudos de interação destas com os lipídeos [67,102–
105]. Desta forma, as enzimas de membrana celular podem ser inseridas neste sistema
mimético; em especial as enzimas que contêm grupos hidrofóbicos que proporcionam
certa atividade superficial à cadeia polipeptídica. A TNAP já fora amplamente aplicada
e estudada utilizando-se monocamadas de Langmuir [68,83,84,90,106–109], por
apresentar a âncora de GPI essencial para sua atividade superficial [109,110];
destacando sua atividade fosfohidrolítica modulada pela  da monocamada fosfolipídica
[84]. As diferenças nas metodologias de inserção da enzima na monocamada [83] e
ainda a avaliação de grupos funcionais e orientação das cadeias polipeptídicas na
interface ar-líquido pode ser avaliada por espectroscopia de infravermelho in situ [68].
Os filmes Langmuir-Blodgett (LB) confeccionados a partir das monocamadas de
Langmuir são sistemas vantajosos na mimetização da membrana celular, uma vez que
durante sua preparação é possível o controle de parâmetros como a espessura do filme,
temperatura de transferência [111] e polaridade final da superfície (hidrofílica ou
hidrofóbica se a última camada apresentar a cabeça polar ou a cauda apolar do lipídeo
voltada para o ar, respectivamente) [112]. Apesar do valor de  = 30 mN m-1 ser
escolhido para utilizar as monocamadas como sistema mimético de membrana celular, a
confecção de filmes LB a partir destas não necessariamente deve ser feita neste valor de
, uma vez que em determinadas condições as condições ótimas de deposição e
transferência ocorrem para outros valores de ,como demonstrado para a construção de
filmes LB em pressões acima de  = 35-45 mN m-1 [112,113].
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Tais filmes são bons candidatos na imobilização de enzimas, anticorpos ou
ligantes específicos; tornando-os funcionalizados para bioespecificidade [114]. A
imobilização de TNAP em suportes modificados com filmes LB pode ser feita através
da adsorção física da mesma [106], ou ainda através da co-adsorção da enzima com
lipídeos durante a confecção do filme LB [108]; permitindo a avaliação de sua atividade
fosfohidrolítica antes e após sua imobilização no filme.

1.5.2 Modificação Superficial de Ti com Filmes LB Híbridos
A modificação superficial de suportes de titânio com os filmes LB para posterior
formação e crescimento de minerais de fosfato de cálcio (mais especificamente de HAP)
é uma via alternativa para o aumento de bioatividade da superfície de Ti de próteses
ósseas [61–63], possivelmente proporcionando uma melhor osteointegração destas no
tecido ósseo. Os filmes LB são construídos a partir de subfases contendo íons Ca2+ e,
escolhendo um lipídeo que contenha grupos com afinidade por estes íons (como grupos
fosfato [61,62] ou grupos carboxilato [63]), promove-se a co-adsorção desses íons no
molde propiciado pelo filme LB.
Após a modificação superficial é realizada uma exposição do suporte modificado
a uma condição propícia para a nucleação e crescimento de uma fase mineral. Na préformação de carbonatos de cálcio, a exposição a uma atmosfera saturada de CO2(g) induz
a precipitação de uma fase de CaCO3 no filme [62]; para a pré-formação de uma fase de
fosfato de cálcio, realiza-se ciclos de imersão em tampão fosfato seguido de imersão em
solução de CaCl2, induzindo em uma supersaturação de íons Ca2+ e PO43- no filme LB
[61].
A deposição homogênea de HAP em filmes LB pode ser realizada in vitro ao
expor as superfícies modificadas em uma solução que mimetiza a concentração iônica
do plasma sanguíneo, conhecida como solução fluido corpóreo simulado (Simulated
Body Fluid – SBF) [115] (Figura 11).
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Figura 11 – Diagrama esquemático da formação de um filme LB sobre um suporte
sólido em subfase de CaCl2 seguida da exposição deste em solução SBF (Modificado da
referência [63]).

A nucleação e o crescimento de HAP orientada pelo filme LB na superfície do
suporte sólido pode ser confirmada por métodos espectroscópicos, confirmando a fase
mineral por difração de Raios X (DRX).
No trabalho de Piatteli et al. [116], a fosfatase alcalina foi imobilizada em
superfícies de Ti por processo de adsorção simples. Os resultados obtidos mostram que
as amostras preparadas em presença da enzima estimularam o crescimento ósseo em
torno da superfície metálica de maneira mais eficiente do que o controle na ausência da
enzima. A revisão publicada por Puleo et al. [117], explicita a importância do processo
de ligação utilizado para imobilização superficial de enzimas na indução de respostas
celulares especificas. Ainda, o uso de substâncias que estimulem a formação óssea é de
grande valia na área de implantes de substituição óssea, pois diminui o tempo de
recuperação, o índice de rejeição e desconforto dos pacientes.
Uma vez conhecido que a atividade fosfohidrolítica da TNAP é mantida na sua
imobilização em filmes LB, essencial na formação de HAP na matriz extracelular de
células osteogênicas, foi avaliado neste trabalho a capacidade desta enzima imobilizada
em superfícies de Ti em induzir uma formação de mineral através da supersaturação de
íons Pi e Ca2+. Cabe destacar que até o momento atual nenhuma abordagem
experimental aliou o estudo da imobilização de TNAP em filmes LB com agentes
osteoindutores.

1.6. Filmes Langmuir-Blodgett
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Os filmes LB são construídos a partir da transferência de uma ou mais
monocamadas de Langmuir para um suporte sólido [118], por meio da imersão ou
emersão do suporte através da interface: ao atravessar a interface ar-líquido, contendo a
monocamada em uma determinado valor de  (geralmente em estados condensados),
uma camada é transferida à superfície do suporte. Para um suporte com superfície
hidrofílica, inicia-se este processo a partir da emersão do mesmo, para que seu contato
seja com as cabeças polares dos lipídeos (em contato com a subfase). Diferentes tipos
de filmes LB podem ser confeccionados, dependendo das etapas de imersão/emersão em
cada transferência (Figura 12). Os filmes do tipo Y são os mais comumente
encontrados, uma vez que apresentam um arranjo no qual os grupos de mesma afinidade
estão em contato entre si (interações do tipo cabeça-cabeça e cauda-cauda), conferindo
maior estabilidade ao filme formado.
O aparato experimental para a confecção tanto de filmes LB quanto de
monocamadas é denominado cuba de Langmuir (Figura 13), um recipiente revestido de
material inerte e livre de materiais com atividade superficial (geralmente teflon),
contendo uma ou mais barreiras móveis (responsáveis pela compressão mecânica da
interface), acoplada a um tensiômetro responsável por medidas de  geralmente
baseadas na capilaridade da subfase; mais comumente caracterizado por uma placa de
Wilhelmy hidrofílica interceptando a interface. Para a sustentação e ciclos de
imersão/emersão do suporte sólido sobre o qual será depositado o filme LB, um sistema
dip-coater também é acoplado à cuba, contendo um poço que permite o movimento
vertical do suporte no interior da mesma.

Figura 12 – Diagrama esquemático da deposição de um filme LB a partir da emersão
sobre um suporte sólido (A) e os diferentes tipos de filme LB encontrados (B)
(modificado da referência [118]).
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Figura 13 – Esquema de uma cuba de Langmuir acoplada a um tensiômetro da placa de
Wilhelmy e a um sistema dip-coater para a confecção de filmes LB.

1.6. Caracterização dos Filmes Langmuir-Blodgett
1.6.1 Razão de Transferência
Durante a confecção de um filme LB por meio da transferência dos lipídeos para o
suporte sólido, há uma diminuição na quantidade destes na interface, levando a uma
diminuição de ; sendo necessário, portanto, uma compressão da monocamada [112] a
fim de manter o valor de  constante durante o movimento vertical do suporte sólido
[119]. A partir desta compensação de área (provocada pela barreira móvel) é possível
determinar a eficiência da transferência (Equação 3), através do quociente entre a área
do suporte sólido (Asup.) e a área da interface comprimida durante a deposição
(Ainterf.); razão esta denominada de razão de transferência (Rtransf.) [120].:
∆𝐴𝑠𝑢𝑝.

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓. = ∆𝐴

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓.

(3)

Transferências homogêneas apresentam valores de Rtransf. próximos da unidade
(representando equivalência entre as áreas de compensação e do suporte sólido),
enquanto que valores acima e abaixo da unidade indicam transferências ineficientes ou
sob regimes de multicamadas, respectivamente.

1.6.2 Microgravimetria dos filmes LB
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A microgravimetria dos filmes LB é realizada utilizando-se a técnica da
microbalança a cristal de quartzo (QCM), que consiste na deposição dos filmes LB
sobre um suporte de quartzo (área ativa A, densidade q e módulo de cisalhamento  de
valores 0,662 cm², 2,64 g cm-3 e 2,95 x 1011 dyn cm-2, respectivamente) revestido com
ouro [121], realizando medidas de frequências oscilação do cristal antes (com
frequência de oscilação inicial f0) e após a transferência do filme (f) e obtendo a massa
do mesmo (m) através da equação de Sauerbrey [122]:
1

∆𝑚 = −

1

∆𝑓 . 𝐴 . (𝜇 . 𝜌𝑞 )2 𝐻𝑧 . 𝑐𝑚² . (𝑑𝑦𝑛 . 𝑔 . 𝑐𝑚−5 )2
2 . 𝑓02

(

𝐻𝑧²

) (4)

1.6.3 Micrografias dos Filmes LB
Além da quantificação de massa transferida durante a confecção do filme LB, a
topografia da superfície modificada pelo filme pode ser caracterizada por técnicas
microscópicas, dentre as quais a microscopia de força atômica (AFM), devido à sua
resolução de ordem nanométrica. A análise de micrografias de AFM permite obter
parâmetros como rugosidade média e área superficial, que relacionam-se às
propriedades de molhabilidade e hidrofilicidade da superfície modificada [61]. Pode-se
ainda determinar a espessura de cada camada/bicamada [123] e parâmetros relacionados
a propriedades nanomecânicas do filme LB [112]. Desta forma, foi possível verificar as
diferenças topográficas de um mesmo tipo de filme formado sobre uma superfície
hidrofílica ou sobre uma superfície hidrofóbica, definindo qual a condição ótima de
deposição [124]. Esta técnica também foi utilizada na verificação do efeito positivo da
força iônica na formação de bicamadas sobre um suporte sólido [123].
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite a caracterização
morfológica superficial de suportes sólidos modificados com os filmes LB, em
situações nas quais os filmes funcionam como moldes para modificações químicas
superficiais. Suportes modificados com filmes LB foram imersos em soluções
supersaturadas de íons que nuclearam e cresceram filmes minerais sobre a superfície
[61,62] e foram caracterizados por MEV. A presença dos íons responsáveis pela
nucleação no filme LB promove uma situação favorável para a formação do mineral na
superfície do suporte sólido.
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1.6.4 Caracterização Espectroscópica dos Filmes LB
A composição de filmes LB pode ser realizada a partir de medidas
espectroscópicas, dentre as quais a espectrofotometria ultravioleta-visível (UV-Vis, para
um suporte sólido transparente à radiação incidente, como placas de quartzo) permite
verificar a co-adsorção de grupos ou moléculas cromóforas. São necessárias poucas
monocamadas transferidas para o suporte sólido (de 1 a 10) a fim de obter valores
significativos de absorção por espectrofotometria UV-Vis tradicional [125,126].
Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) utilizandose um acessório de reflexão total atenuada (ATR) pode ser utilizada para caracterizar
grupos funcionais presentes em filmes LB [127]. Nesta técnica, a onda eletromagnética
(na região do infravermelho) torna-se uma onda evanescente e sofre reflexão total
interna em um cristal (geralmente de germânio) com índice de refração menor que o da
amostra. Análises qualitativas da constituição do filme LB, a partir das frequências das
bandas de absorção (correspondendo a diferentes grupos funcionais) podem ser
realizadas. Ainda, análises quantitativas são possíveis utilizando-se intensidades
absolutas das bandas de absorção e uma banda de referência interna, linearmente
dependentes do número de monocamadas transferidas [111,128,129].

1.6.5 Energia Livre Superficial das Superfícies Modificadas com Filmes LB
A molhabilidade de uma determinada superfície pode ser definida em função do
ângulo de contato () que uma gota d’água séssil forma com a interface sólido-ar
(Figura 14). O espalhamento desta gota (em um estado estacionário) ocorrerá
dependendo de um equilíbrio de forças interfaciais, sendo representados pela tensão
superficial do líquido (LV) e da energia superficial do sólido (SV); parâmetros
relacionados na equação de Young-Dupré (Equação 5) [130].
𝛾𝑆𝑉 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝑉 𝑐𝑜𝑠𝜃 (5)
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Figura 14 – Diagrama esquemático das forças entre as interfaces sólido-ar (SV), sólidolíquido (SL) e líquido-ar (LV), responsáveis pelo ângulo de contato da gota do líquido
sobre a superfície sólida (Modificado da referência [130]).

Considera-se que a superfície será hidrofílica para ângulos  < 90° (quanto maior
o valor de cos , mais hidrofílica a superfície, para SV > SL), ou hidrofóbica para 90° <
 < 150° (quanto mais negativo o valor de cos q, mais hidrofóbica será a superfície, para
SL > SV). Considera-se ainda que LV (assim como SV) é composta pela soma de duas
parcelas, uma dispersiva (d) e outra polar (p).
A partir da Equação 5, foi derivada uma relação entre a tensão superficial do
líquido (LV – e suas componentes LVP e LVd), as componentes polares e dispersivas da
energia livre de superfície de uma superfície sólida (SVP e SVd, respectivamente) e o
valor de  para uma gota séssil de um líquido sobre tal superfície, conhecida como
Equação de Owens-Wendt-Kaeble (Equação 6) [131]. Desta forma, a obtenção de SV é
feita ajustando os valores de  obtidos empiricamente (por meio de imagens do perfil da
gota séssil sobre a superfície), na Equação 6 para diferentes líquidos puros (cujos
valores LVP e LVd são conhecidos e tabelados).
1

1

𝛾𝐿𝑉 (1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃) = 2(𝛾𝐿𝑉 𝑑 . 𝛾𝑆𝑉 𝑑 )2 + 2(𝛾𝐿𝑉 𝑝 . 𝛾𝑆𝑉 𝑝 )2 (6)

1.7. Análise do Formato da Gota Eixo-Simétrico
Existem diversas abordagens experimentais para a quantificação da  de um
sistema líquido, dentre as quais a metodologia da análise do formato da gota eixosimétrica (ADSA). Esta técnica é baseada na extração do perfil de uma gota pendente, a
partir do qual é criado um sistema de coordenadas e os valores de  são obtidos por
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meio da resolução da equação de Young-Laplace para interfaces curvas com base nas
ordenadas arbitrárias [132,133].
Esta metodologia é vantajosa uma vez que não faz uso de um aparato
experimental que intercepta a interface, como os métodos baseados na capilaridade;
além do volume reduzido da gota pendente (ordem de microlitros) ser um
microambiente com alta razão área volume (cerca de 10x maior que em uma cuba de
Langmuir), tornando as propriedades interfaciais mais importantes.
Esta metodologia permite ainda uma análise simultânea de tensiometria com
propriedades espectroscópicas, por meio do acoplamento da metodologia ADSA com a
espectrofotometria UV-Vis por reflectância difusa (DRUV), conforme metodologia
desenvolvida neste projeto [134]. Utilizando-se esta metodologia é possível obter,
simultaneamente em tempo-real, valores de  e espectros UV-Vis de moléculas
cromogênicas no interior da gota pendente.
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Objetivos

2.1. Objetivos Gerais
Modificação superficial de suportes de Ti por meio da deposição de filmes LB
contendo a TNAP, a fim de aumentar a bioatividade da superfície. Verificar se este
sistema induz maior formação de mineral na superfície modificada devido a atividade
fosfohidrolítica da enzima imobilizada.

2.2. Objetivos Específicos
1.

Avaliar a organização das monocamadas de lipídeos com diferentes cabeças polares
em subfases contendo água pura e soluções aquosas de CaCl2, em diferentes
concentrações;

2.

Avaliar a condição ótima de deposição dos filmes LB sobre superfícies de Ti;

3.

Avaliar e comparar as diferentes metodologias de imobilização da TNAP nos
filmes LB;

4.

Verificar a atividade fosfohidrolítica e a capacidade da TNAP imobilizada de
induzir a formação de mineral in vitro;

5.

Verificar a adesão e a proliferação de células osteogênicas nos suportes de Ti
modificados com o filme LB em ausência e presença de TNAP.
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3.1. Materiais
Todas as soluções foram preparadas utilizando água purificada Milli-Q® ( =
72,8 mN m-1 e resistividade de 18,2 Mcm). 3[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-brometo
difenil tetrazolium (MTT), Polioxietileno 9-lauril éter (polidocanol, C12(EO)9), Span 20,
cloreto de magnésio, cloreto de sódio, p-nitrofenilfosfato (pNFF), clorofórmio,
tris(hidroximetil)aminoetano (Tris), 2-amino-2-metil propan-1-ol (AMPOL), colesterol
(Chol) (99+%) e brometo de dioctadecildimetil amônio (DODAB) (97+%) foram
adquiridos da Sigma. 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfato (sal de sódio de DMPA)
(99+%) e 1,2-dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfato (DPPC) (99+%) foram obtidos da
AVANTI Polar Lipids. Metanol (MeOH, 99+%) e cloreto de cálcio foram obtidos da
J.T. Baker. Calbiosorb foi adquirido da Merck-Millipore. Fosfatase alcalina humana foi
obtida através da expressão em células ovarianas de hamster chinês segundo Simão et
al. [97]. Expressão, extração e purificação da fosfatase alcalina foram realizadas no
laboratório do Prof. Dr. Pietro Ciancaglini (Departamento de Química, FFCLRP – USP)
e fornecida para nosso grupo.

3.2. Obtenção da Fosfatase Alcalina Tecido Não-Específico
A preparação e purificação da enzima em questão foi realizada segundo a
metodologia descrita por Simão et al. [97]. Para tal, o cDNA (2,5 kb) de TNAP humana
foi clonado em um vetor pCMV-Script (Stratagene, La Jolla, CA) a fim de expressar a
forma nativa da TNAP. Um fragmento de DNA (4,9 kb) cobrindo a região-peptídio
sinal do vetor pCMV-Script do sítio de ancoramento do grupo GPI foi amplificado por
PCR a partir do vetor pCMV-Script da fosfatase alcalina na ausência da âncora, pela
polimerase pfx (Invitrogen), com o primer 5’ e o primer 3’. As sequências amplificadas
por PCR foram confirmadas por sequenciamento direto.
Células ovarianas de hamster chinês (CHO-K1, n° ATCC CCL-61) foram
tripsinizadas e 1,0 x 107 células foram suspensas em 800 mL de tampão salino HEPES,
contendo 10 g do plasmídeo de cDNA da TNAP humana em um vetor pCMV-Script.
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A suspensão das células foi transferida para uma cubeta de eletroporação (4 mm de
distância) e eletroporada em 400 mV, a 250 microfarads com o auxílio de um Gene
Pulser (Bio-Rad). Após incubação no gelo durante 20 minutos, a suspensão de células
eletroporadas foi diluída cerca de 250 x com meio de cultura (10% de soro fetal bovino,
meio de Dulbecco modificado do Eagle) e transferidas para placas de 15 cm. Depois de
24h, o meio foi substituído por um meio de seleção, que foi renovado a cada 3 dias.
Duas semanas depois, células G418-resistentes foram colhidas para a preparação das
frações de membrana.
As células foram lavadas com tampão Tris-HCl 50 mmol L-1 (pH 7,5), contendo
MgCl2 2 mmol L-1, removidas com uma espátula e ressuspendidas em tampão Tris-HCl
50 mmol L-1, contendo MgSO4 10 mmol L-1 e NaCl 0,8 mol L-1. A suspensão celular foi
homogeneizada com o auxílio de um homogeneizador do tipo Potter-Elvehjem, para
uma ruptura celular branda, a 4 °C por 15 minutos, centrifugada a 1000g por 3 minutos
e finalmente o sobrenadante foi ultracentrifugado a 100000g por 1 hora a 4 °C. O pellet
correspondendo à fosfatase alcalina ligada à membrana, foi ressuspenso em tampão
Tris-HCl 50 mmol L-1 (pH 7,5), contendo MgCl2 2 mmol L-1. Tais frações de membrana
ricas em TNAP (0,2 mg mL-1) foram solubilizadas com polidocanol 1% p/V durante 1
hora a 25 °C, sob agitação constante; obtendo TNAP na presença do detergente (de
aproximadamente 0,05 mg mL-1). Após centrifugação a 100000g durante 1 hora, 1 mL
de TNAP solubilizada foi incubada em 200 mg de uma resina hidrofóbica (Calbiosorb)
durante 2 horas a 4 °C, sob agitação constante para a obtenção da TNAP (de
aproximadamente 0,03 mg mL-1) na ausência do detergente não-iônico [135]. A
dosagem da concentração protéica foi estimada na presença de SDS 2% p/V e albumina
de soro fetal bovino foi utilizada como padrão [136].

3.3. Monocamadas de Langmuir
3.3.1 Monocamadas dos lipídeos puros
As monocamadas de lipídeos foram confeccionadas em uma cuba de Langmuir
(Insight®, área superficial de 216 cm² e volume de aproximadamente 130 mL) a 25 ± 2
°C, por meio do espalhamento de 30 L de uma solução clorofórmica (CHCl3:MeOH
3:1 v/v) de DODAB, DPPC ou DMPA 1 mmol L-1 (ou uma mistura binária de lipídeo e
colesterol, com concentração final 1 mmol L-1) (Figura 15) sobre a interface líquido-ar.
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A subfase foi constituída por água pura ou soluções aquosas de CaCl2. Após um
intervalo de 5 minutos (necessário para evaporação do solvente), a interface contendo os
lipídeos foi comprimida mecanicamente por uma barreira móvel, a uma taxa de 0,42
mm s-1, registrando a isoterma -A. Os valores dos módulos compressionais foram
calculados a partir da taxa de variação de  em função da área molecular utilizando-se a
Equação 2.

Figura 15 – Fórmulas estruturais dos tensoativos utilizados na confecção das
monocamadas de Langmuir e dos filmes LB.

3.3.2 Atividade Superficial e Monocamadas de TNAP
A atividade superficial da TNAP foi avaliada por meio de medidas em tempo real
de  através de ADSA, em um microambiente de uma gota pendente de água pura (13
L) a 25 ± 2 °C. Para isso, uma solução de TNAP na ausência (27,1 g mL-1) e
presença (54 g mL-1) de polidocanol 1% p/V, foi injetada na gota com auxílio de uma
microseringa. As medidas de  em função do tempo foram realizadas utilizando um
tensiômetro automático OCA-20 (Dataphysics®) (Figura 16), conforme descrito no
artigo recentemente publicado [134].
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Monocamadas da enzima pura foram também obtidas em uma cuba de Langmuir
a 25 ± 2 °C, por meio da injeção de uma solução de TNAP em uma subfase contendo
água pura ou solução salina, na ausência (concentração de TNAP 27,1 g mL-1) e
presença (concentração de TNAP 54 g mL-1) de polidocanol 1% p/V, após 5 minutos,
com compressão mecânica a 0,42 mm s-1. Os valores dos módulos compressionais
foram calculados a partir da taxa de variação de  em função da área superficial
utilizando-se a Equação 2.

3.3.3 Monocamadas Mistas de Lipídeos e TNAP
As monocamadas mistas foram confeccionadas a partir do espalhamento na
interface ar-líquido de 30 L de solução clorofórmica 1 mmol L-1 do lipídeo com
posterior adição de diferentes volumes de solução de TNAP na ausência (27,1 g mL-1)
e presença (54 g mL-1) de polidocanol 1% p/V, em subfase constituída de água pura ou
soluções salinas. Após um intervalo de 5 minutos as monocamadas foram sujeitas à
compressão mecânica a 0,42 mm s-1, registrando a isoterma de  em função da área
superficial, considerando apenas o número de moléculas de lipídeo espalhado a fim de
estimar a área molecular representada nas isotermas –A. Os valores dos módulos
compressionais foram calculados a partir da taxa de variação de  em função da área
molecular utilizando-se a Equação 2.
Ensaios de estabilidade da monocamada, na ausência e presença de TNAP sem
polidocanol, foram realizados por meio da compressão da mesma até  = 30 mN m-1,
registrando-se posteriormente os valores de  em função do tempo. Também estudou-se
a histerese das monocamadas mistas por meio de ciclos de compressão/expansão desta
até uma pressão superficial de 40 mN m-1.
A morfologia das monocamadas puras de lipídeo ou mistas com TNAP foram
caracterizadas utilizando-se BAM (BAM2 Plus-Nanofilm Technologies Germany®laboratório do Grupo de Polímeros Prof. Bernhard Gross-IFSC/USP), equipado com
uma lente objetiva de 10x, laser incidente a um ângulo de 53,1°). Foi realizado o
espalhamento de 30 L de solução clorofórmica 1 mmol L-1 do lipídeo (para a
monocamada mista, foi posteriormente injetado um volume da solução de TNAP 27,1
g mL-1 na ausência de polidocanol) sobre uma subfase de solução salina, utilizando-se
uma cuba de Langmuir KSV-Nima (Biolin Scientific®, área total de 23400 mm²) à qual
estava acoplado o BAM. As imagens foram obtidas em tempo real à compressão (em
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diferentes valores de ) da monocamada com o auxílio de 2 barreiras mecânicas
movendo-se a 10 mm min-1.
Finalmente, o valor de ezc. da TNAP nas monocamadas foi averiguada em uma
subfase de solução salina (volume de aproximadamente 13 mL) contida em um
recipiente cilíndrico de vidro (com área superficial de 16,9 cm²), com uma placa de
Wilhelmy de um tensiômetro (Insight®) interceptando a interface para medidas de  em
função do tempo. Para isso, foi espalhada a solução clorofórmica do lipídeo ou mistura
de lipídeo/colesterol (ambos com concentração final de 1 mmol L-1) até a pressão inicial
(i) de interesse e com posterior injeção de TNAP (sem polidocanol) sob a monocamada
já formada, registando as posteriores variações de pressão de superfície (). A
extrapolação gráfica do i necessário para que  seja nulo é o valor de exc.

3.4. Filmes Langmuir Blodgett
Todos os filmes LB foram construídos a partir de ciclos de imersão/emersão de
um suporte sólido através das monocamadas formadas sobre subfases contendo água
pura ou soluções salinas, mantendo-se  constante em 30 mN m-1. A primeira
transferência foi sempre realizada a partir da emersão, com posteriores ciclos de
imersão/emersão a fim de confeccionar filmes LB do tipo Y. As razões de transferência
foram calculadas por meio do quociente entre a área do suporte sólido e a área da cuba
que foi comprimida durante a compensação da transferência ao suporte (Equação 3).

3.4.1 Preparo dos Suportes Sólidos
Um cristal de quartzo redondo (diâmetro e área total de 1,37 cm e 2,96 cm²,
respectivamente) recoberto com ouro (ICM Crystals; área recoberta com Au equivalente
a 0,662 cm²) foi utilizado na confecção e caracterização microgravimétrica de filmes LB
dos lipídeos puros. Antes da transferência dos filmes, a limpeza destes suportes foi
realizada por ultrassonicação em água Milli-Q, posteriormente friccionando-os
levemente contra lenços de papel com clorofórmio.
Na preparação de filmes LB mistos de lipídeo/TNAP foram utilizados como
suportes sólidos uma placa retangular de quartzo (dimensões 1,2 x 1,56 cm e área total
de 3,74 cm²), cuja limpeza foi realizada introduzindo-os em solução piranha (mistura de
3 volumes de H2SO4 concentrado com 1 volume de H2O2), posteriormente
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ultrassonicando-o em água Milli-Q e finalmente friccionando-os levemente contra
lenços de papel com clorofórmio. Também foram utilizados discos circulares de Ti
(REALUM®, com diâmetro, largura e área de 1,3 x 0,15 cm e 2,79 cm²,
respectivamente), cuja limpeza foi realizada por ultrassonicações durante 15 minutos
em diferentes meios (solução com detergente comercial à base de dodecil sulfato de
sódio, seguido por álcool etílico 70% e finalmente em acetona pura). Anteriormente ao
uso destes suportes na construção dos filmes LB, foram realizadas ultrassonicações
durante 5 minutos a 65 °C em um tampão de KH2PO4/NaOH 0,1 mol L-1 (pH 7,5)
contendo o surfactante não-iônico Span 20 a 0,04 mmol L-1 (com exaustiva lavagem em
água Milli-Q®), finalmente expondo os suportes durante 2 minutos em uma descarga de
plasma de Nitrogênio (Harrick Scientific Plasma Cleaner).

3.4.2 Filmes LB dos Lipídeos Puros
Os filmes LB dos lipídeos puros foram construídos a partir do espalhamento de 30
L de solução clorofórmica dos mesmos (de concentração final de 1 mmol L-1) sobre
subfases contendo água pura ou soluções salinas, com um intervalo de espera de 5
minutos e posterior compressão mecânica da interface a 0,42 mm s-1 até a pressão de
deposição ( = 30 mN m-1), a 25 ± 2 °C. Os filmes de números pares de camadas (final
hidrofílico) foram mantidos em solução tampão (Tris-HCl 50 mmol L-1 pH 7,5 e MgCl2
2 mmol L-1) de forma a se evitar o flip-flop das monocamadas.

3.4.3 Filmes LB Mistos de Lipídeo e TNAP Fisicamente Adsorvida
Filmes LB de DMPA (n = 2,3 ou 4) foram construídos sobre um suporte sólido a
partir de uma subfase de CaCl2 0,1 mmol L-1, posteriormente expostos a uma solução de
TNAP 2,64 g mL-1 (na ausência de polidocanol) com o auxílio de um dip-coater
durante um intervalo de tempo de 15 minutos (ou ainda por diversos ciclos de imersãoremoção por pequenos intervalos de tempos), com posterior enxágue em um tampão pH
7,5 (Tris-HCl 50 mmol L-1 e MgCl 2 mmol L-1). Suportes de quartzo (com área
superficial de 3,74 cm²) foram utilizados nos ensaios de cinética enzimática, um suporte
de plástico (com área superficial de 2,65 cm²) e discos de Ti (com área superficial de
2,79 cm²) nos ensaios de mineralização.
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3.4.4 Filmes LB Mistos de Lipídeo e TNAP
Para a confecção dos filmes LB a partir das monocamadas mistas
DMPA/Ca2+/TNAP foi necessário o uso de subfase constituída por uma solução de alta
força-iônica (aqui induzida por CaCl2), a fim de garantir a adsorção da enzima na
interface. Na confecção de filmes com 2 camadas (a partir de subfase contendo CaCl2),
primeiramente uma camada contendo apenas o lipídeo foi depositada sobre um suporte
sólido a partir da emersão. Posteriormente foi realizado o espalhamento de 30 L de
solução clorofórmica de DMPA 1 mmol L-1, seguido da injeção de um volume
determinado de solução de TNAP 27,1 g mL-1 (na ausência de polidocanol). Após um
intervalo de 5 minutos, a interface foi comprimida até a pressão de deposição,
transferindo a monocamada mista sobre o filme de DMPA pré-formado sobre o suporte
sólido. Para estes tipos de filmes, apenas os discos de Ti foram utilizados como suportes
sólidos.
Para medidas de nanogravimétricas, um filme LB com uma camada foi construído
sobre um suporte de QCM, a partir da monocamada mista DMPA/TNAP (formada de
maneira análoga à descrita anteriormente, sobre subfase constituída por solução de
CaCl2), após a compressão da mesma até  = 30 mN m-1.

3.4.5 Medidas Nanogravimétricas
Cristais de quartzo recobertos com ouro (ICM Crystals, área ativa 0,662 cm²)
foram utilizados nas medidas nanogravimétricas por microgravimetria de cristal de
quartzo (QCM), medindo a variação das frequências de oscilação (ICM Oscilator
35366) antes e após a deposição do filme LB (após enxague do suporte com água
corrente), determinando-se a massa depositada por meio da Equação 4. Os resultados
foram relatados como a média de uma triplicata (± desvio padrão das amostras).

3.5. Atividade Fosfohidrolítica da TNAP
3.5.1 Em Meio Homogêneo
A atividade fosfohidrolítica da TNAP foi estimada continuamente por meio da
hidrólise do substrato sintético p-nitrofenil fosfato (pNFF, denominando de atividade
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pNFFase) utilizando-se de espectrofotometria UV-Vis tradicional (Agilent/HP 8453).
Em meio homogêneo, foi adicionado 20 L de TNAP, a um meio reacional constituído
de AMPOL 50 mmol L-1 (pH 10), pNFF 10 mmol L-1 e MgCl2 2 mmol L-1 (volume
final de 500 L), registrando os espectros UV-Vis em função do tempo.

A

concentração em proteínas das amostras de TNAP usadas foram 27,1 e 54 g mL-1 na
ausência e presença de polidocanol 1% p/V, respectivamente.
A atividade enzimática foi estimada por meio das mudanças de intensidade das
absorbâncias em 410 nm, atribuída à formação de p-nitrofenolato (pNF-). A atividade
específica foi calculada em nmol de fosfato inorgânico produzido (Pi) em função do
tempo e normalizada pela massa de enzima (em mg).
Como controle também foi estimada a atividade pNFFase na presença de
gentamicina 50 g mL-1 e fungizona 0,3 g mL-1 (isoladamente e em conjunto) a fim de
verificar se estes antibióticos (utilizados em experimentos de mineralização a fim de
inibir a proliferação de microrganismos indesejados) provocam alguma influência na
atividade fosfohidrolítica da TNAP em solução. Os resultados foram relatados como a
média de uma triplicata (± desvio padrão das amostras).

3.5.2 Em uma Gota Pendente
A padronização da análise da atividade pNFFase da TNAP (sem polidocanol) em
uma gota pendente foi realizada utilizando um fator de correção correspondente ao
coeficiente angular da dependência dos valores de absorbância (registrados utilizandose da espectrofotometria DRUV em uma gota pendente, Figura 16) [134] em função da
concentração de pNF-. Para obter a relação entre estas variáveis, um meio reacional
constituído de AMPOL 50 mmol L-1 (pH 10), pNFF 10 mmol L-1 e MgCl2 2 mmol L-1
(volume final de 1 mL) foi incubado em uma cubeta de quartzo (caminho óptico de 1,00
cm) contendo 0,528 g de TNAP. Os espectros UV-Vis do produto foram registrados
em função do tempo utilizando-se espectrofotometria UV-Vis tradicional (Agilent/HP
8453). Após 5 minutos de reação, esta mesma solução foi transferida ao aparato de
DRUV-ADSA e os espectros UV-Vis também foram registrados em função do tempo.
Os valores de A410nm obtidos pela técnica DRUV-ADSA foram graficados em função
das concentrações de pNF-, calculadas pela lei de Lambert-Beer (410nm = 17600 M-1 cm1

em pH 10), para intervalos de tempo equivalentes à análise espectrofotométrica em

uma cubeta. A atividade específica foi calculada em unidades de nmol de fosfato
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inorgânico produzido (Pi) em função do tempo e normalizada pela massa de enzima (em
mg).
A atividade enzimática da TNAP na gota pendente foi determinada
posteriormente com a injeção de 0,5 L de solução de TNAP 26,4 g mL-1 a uma gota
de meio reacional, registrando os valores de A410nm (em função do tempo),
posteriormente convertidos em concentração de pNF- ao serem divididos pelo fator
(com unidade L mol-1 de pNF-), que fora determinado na padronização da metodologia.
Os resultados foram relatados como a média de uma triplicata (± desvio padrão das
amostras).

3.5.3 Imobilizada em Filmes Mistos de DMPA/Ca2+/TNAP
A atividade fosfohidrolítica da TNAP imobilizada em filmes LB do tipo Y
(confeccionados segundo as condições descritas nas seções 3.4.3 e 3.4.4) também foi
estimada continuamente, expondo os suportes sólidos contendo os filmes mistos em
uma placa de 24 poços, contendo meio reacional constituído de AMPOL 50 mmol L-1
(pH 10), pNFF 10 mmol L-1 e MgCl2 2 mmol L-1 (volume final de 1,5 mL). Após um
determinado intervalo de tempo foram registrados os espectros UV-Vis transferindo as
soluções, com o auxílio de micropipetas, a uma cubeta de quartzo (caminho óptico de
1,00 cm) em um espectrofotômetro tradicional (Agilent/HP 8453). Como controle, foi
incubado um suporte sólido modificado com um filme LB (sob mesmas condições) na
ausência da TNAP. Os resultados foram relatados como a média de uma triplicata (±
desvio padrão das amostras).
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Figura 16 – Diagrama esquemático dos experimentos DRUV-ADSA: (1) fonte de luz;
(2) difusor; (3) gota pendente; (4) câmera CCD; (5) seringa; (6) microsseringa de
injeção; (7) compudator; (I) fibra ótica-sonda de reflectância difusa; (II) lâmpadas de
deutério/halogênio; (III) espectrofotômetro.

3.6. Mineralização dos Filmes Mistos
Os ensaios de mineralização dos filmes LB mistos foram realizados expondo os
mesmos a uma solução contendo um substrato fosforilado (ATP) e centros de
nucleação, que são fosfato de cálcio amorfo (ACP) e seu complexo com fosfatidilserina
(PS-CPLX), preparados segundo Simão et al. [98]. Uma emulsão de fosfatidilserina
(PS) foi preparada secando 1,25 mg de PS em clorofórmio sob fluxo de N2, a fim de
formar uma fina camada em um tubo teste. Posteriormente, 2 mL de um tampão rico em
fosfato intracelular foi adicionado. Este tampão continha 106,7 mmol L-1 de K+, 45,1
mmol L-1 de Na+, 1,5 mmol L-1 de Mg2+, 115,7 mmol L-1 de Cl-, 23,0 mmol L-1 de Pi, 10
mmol L-1 de HCO3-, 1,5 mmol L-1 de SO42- e 3,1 mmol L-1 de N3-; com concentração
total de 153,3 mmol L-1 (pH 7,2). Este tubo foi ultrassonicado por 2 minutos a 25 °C, a
fim de formar uma emulsão uniforme translúcida de pequenas vesículas unilamelares.
Finalmente, 17,5 mL de CaCl2 100 mmol L-1 foi adicionado a 1 mL da emulsão de PS
sob rápida agitação. Na adição de Ca2+ ao tampão, a concentração de supersaturação é
atingida e forma-se ACP instantaneamente. Os núcleos de ACP recém-formados
combinam-se com os lipossomos de PS, formando o complexo PS-CPLX insolúvel, que
é isolado por centrifugação durante 5 minutos a 15000g. Os pellets foram ressuspensos
em 1 mL de tampão Tris 16,5 mmol L-1 (pH 8), por uma breve sonicação a fim de
formar suspensões uniformes.

3.6.1 Análise da Formação de Mineral por Turbidimetria
Os suportes sólidos contendo os filmes LB mistos de DMPA/Ca2+/TNAP
(confeccionados segundo as condições descritas nas seções 3.4.3 e 3.4.4) foram
expostos à solução SCL (constituída de ATP 1 mmol L-1 (fonte de Pi), Ca2+ 2 mmol L-1,
Na+ 104,5 mmol L-1, Cl- 133,5 mmol L-1, sacarose 63,5 mmol L-1, Tris 16,5 mmol L-1,
K+ 12,7 mmol L-1, glicose 5,55 mmol L-1, HCO3- 1,83 mmol L-1 e MgSO4 0,57 mmol L1

), contendo os centros de nucleação. Filmes na ausência de TNAP foram utilizados

como controle. A formação do mineral foi quantificada por análise espectrofotométrica
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em 340 nm em microplacas de 12 poços. As medidas de absorbância foram realizadas
após uma agitação branda (10 segundos) e sob incubação a 37 °C, durante intervalos de
tempos determinados, utilizando um leitor de microplacas Molecular Devices
Spectramax M3®. Os resultados foram relatados como a média de uma triplicata (±
desvio padrão das amostras).

3.6.2 Análise Morfológica das Superfícies de Ti Modificadas
A análise morfológica das superfícies de Ti, modificadas com os filmes LB (após
exposição ao SCL) foi realizada utilizando-se microscopia eletrônica de varredura
(MEV) (Shimadzu SS-550 Superscan, Departamento de Química-FFCLRP) com
voltagem de aceleração de 20 mV. Previamente às análises, as amostras foram
recobertas com ouro utilizando pulverização catódica (Bal-Tec, SCD-050 Sputter
Coater, por 110 segundos).

3.6.3 Análise Composicional das Superfícies de Ti Modificadas
Os grupos químicos contidos nas superfícies de Ti, modificadas com os filmes LB
(após exposição ao SCL), foram identificados por espectroscopia de FTIR acoplada a
um acessório de ATR (Shimadzu-IR Prestige-21 - Laboratório de Terras-Raras/DQFFCLRP). A análise dos elementos presentes nestas superfícies foi realizada por
espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDX, IXRF System 500 Digital
Processer - Departamento de Química-FFCLRP). Finalmente, os padrões de difração
das superfícies das amostras foram obtidos por DRX (Bruker-AXS D5005 Departamento de Química-FFCLRP), operando uma radiação K de Cu com ângulo de
incidência rasante.

3.6.4 Energia Livre Superficial e Molhabilidade
A molhabilidade das superfícies de Ti modificadas com os filmes LB (antes e
após exposição ao SCL) foi determinada por meio da medida dos ângulos de contato
(Dataphysics OCA20) formados entre uma gota de água e os suportes sólidos. A energia
livre superficial (S) foi determinada medindo os ângulos de contato de três solventes
sobre as superfícies de Ti modificadas (formamida, diiodometano e água);
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determinando o valor de S (e suas componentes polar e dispersiva, SP e Sd) por meio
do ajuste destas variáveis na equação de Owens-Wendt-Kaeble (Equação 6). Os
resultados foram relatados como a média de uma triplicata (± desvio padrão das
amostras).

3.6.5 Viabilidade Celular Sobre as Superfícies de Ti Modificadas
A viabilidade celular de células osteoblásticas sobre as superfícies de Ti,
modificadas com os filmes LB, foi determinada por meio do ensaio colorimétrico
clássico do MTT. Para tal, uma suspensão de 1,8 x 105 células (osteoblastos, em 0,5 mL
de meio de cultura) foi adicionada a cada poço de uma microplaca (de 24 poços),
contendo os discos de Ti, modificados ou não com os filmes LB, incubados a 37 °C por
diferentes intervalos de tempo. Posteriormente, 1 mL de solução de MTT 1,0 mg mL-1
foi adicionada aos poços, seguido de incubação durante 4 horas a 37 °C. Os cristais
resultantes da interação entre as desidrogenases mitocondriais e o MTT foram
dissolvidos com 2-propanol; as amostras sofreram agitação até que todo o produto fosse
dissolvido completamente. Após a completa reação, as absorbâncias de cada poço foram
determinadas em 560 e 690 nm (Genesys 2). A viabilidade celular foi expressa como
uma porcentagem da média de duplicatas comparadas com o controle (células que
cresceram sobre um disco de Ti na ausência de modificação superficial). Os resultados
foram relatados como a média de uma triplicata (± desvio padrão das amostras).

3.6.6 Morfologia Celular
A morfologia dos osteoblastos cultivados sobre as superfícies de Ti, modificadas
com os filmes LB, foi determinada através de MEV, utilizando um microscópio JSM6610 LV (Jeol) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Para tal, foi realizado
cultivo celular descrito no item 3.6.5, sobre a superfície de discos de Ti, modificados ou
não com os filmes LB. Posteriormente ao tempo de cultivo, as células foram fixadas
aos suportes com glutaraldeído 4% em tampão monossódico dipotássico 0,2 mol L-1,
desidratadas em gradiente de etanol, tratadas com OsO4 [137] e recobertas com ouro.
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4.1. Caracterização das Monocamadas dos Lipídeos
Inicialmente, foi realizada a caracterização das monocamadas de Langmuir dos
lipídeos em subfases constituídas de água pura ou soluções com diferentes
concentrações de CaCl2. A escolha de um sal de cálcio justifica-se na co-adsorção deste
cátion nos filmes LB confeccionados a partir das monocamadas, visando uma condição
favorável para posterior formação de minerais de fosfato de cálcio, sobre superfícies
recobertas com estes filmes.
A fim de comparar o efeito de diferentes cargas nas cabeças polares dos lipídeos
na organização das monocamadas, foram utilizados os lipídeos DODAB, DPPC e
DMPA, com cargas líquidas positiva, neutra (zwitteriônica) e negativa respectivamente;
a fim de obter uma condição ótima (em conjunto com CaCl2) para posterior confecção
de filmes LB.
As isotermas -A de DODAB estão representadas na Figura 17. Em água pura,
a  aumenta exponencialmente com a compressão da monocamada (Figura 17A), que
atinge fases condensadas a partir de áreas moleculares menores que 60 Å² molécula-1
(Figura 17B) e sofre colapso acima de 50 mN m-1. A literatura relata a obtenção de
isotermas -A [74,138,139] e curvas de CS-1 [140] em água com o mesmo perfil
observado na Figura 17, apresentando áreas médias próximas a 70 Å² molécula-1;
similar ao valor obtido neste trabalho (Tabela 2). A presença dos íons Ca2+ na subfase
não modifica significativamente o perfil da isoterma, comparando-se com aquela obtida
em água pura.
Os valores de CS-1 também são similares para todos os estágios de compactação,
até uma área de 70 Å² molécula-1 (Figura 17B). Para menores valores de área observase uma ligeira compressão da monocamada na subfase contendo CaCl2, bem como um
deslocamento horizontal da curva de CS-1, deslocando o máximo para menores áreas
moleculares. Este efeito possivelmente decorre de uma diminuição da repulsão
intereletrônica (das cabeças polares carregadas positivamente do DODAB) promovida
pela adsorção dos íons Cl- na interface, próximo às cabeças polares positivas do lipídeo,
pois fora verificado que a blindagem destes grupos positivamente carregados (e a
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consequente condensação da monocamada) ocorre na presença de contraíons e de
maneira dependente da polarizabilidade deste [141].
Os parâmetros físico-químicos obtidos das isotermas de DODAB estão
resumidos na Tabela 2. As áreas moleculares médias refletem a similaridade nas
condições das monocamadas na ausência e presença do sal, com valores de 67 e 66 Å²
molécula-1, respectivamente. Porém, em contraste a esta similitude, foi observado um
aumento não somente no CS-1 máximo, mas também no CS-1 obtido em = 30 mN m-1
na presença de CaCl2, indicando maior rigidez da monocamada nesta condição. Tal
valor de  foi representado em destaque, pois é aquele utilizado posteriormente durante
a confecção dos filmes LB.

Figura 17 – Isotermas -A (A) e valores de CS-1 em cada estágio de compressão (B) das
monocamadas de DODAB obtidas em água pura (linha sólida) ou em CaCl2 10 mmol L1
(linha tracejada). Inserção: CS-1 em função de .

As isotermas -A de DPPC estão representadas na Figura 18. Observa-se, em
subfases contendo água pura, uma região de coexistência de fases LC-LE em valores de
 próximos a 10 mN m-1 (Figura 18A). Para menores áreas moleculares a partir deste
platô, obtém-se um aumento exponencial da pressão em função da compressão,
atingindo fases condensadas em áreas abaixo de 65 Å² molécula-1. O colapso da
monocamada ocorreu para  acima de 60 mN m-1. Tais parâmetros estão de acordo com
as isotermas reportadas na literatura por diferentes autores [75,142,143], que relatam
platôs em torno de  = 9 mN m-1 e área mínima de 60 Å² molécula-1 (a 20 °C), com
pressões de colapso sempre acima de 55 mN m-1.
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Figura 18 – Isotermas -A (A) e valores de CS-1 em cada estágio de compressão (B) das
monocamadas de DPPC obtidas em água pura (linha sólida) ou em CaCl2 10 mmol L-1
(linha tracejada). Inserção: CS-1 em função da pressão de superfície.

A isoterma obtida na subfase contendo CaCl2 apresenta o mesmo perfil (sem
extinção do platô característico da isoterma de DPPC) porém mais deslocada
horizontalmente para a direita; uma expansão da monocamada na presença do sal. Na
presença deste sal foram obtidos valores de áreas moleculares em magnitudes de 3,9 e
1,6 Å² molécula-1 maiores que na subfase de água pura, nas pressões de  = 15 e 25 mN
m-1 respectivamente.
O DPPC apresenta carga líquida nula em água pura. Porém, a presença de uma
subfase salina provoca um desbalanceamento de carga, através da adsorção preferencial
de íons aos grupos polares (orientados para a subfase) deste lipídeo. Isto justifica a
expansão da isoterma na subfase de CaCl2: por conter os grupos fosfato e colina em sua
cabeça polar, o DPPC comporta-se de maneira análoga ao que fora observado para
micelas zwitteriônicas, cujo potencial de superfície torna-se negativo devido à adsorção
de ânions a um grupo positivo da superfície interna micelar [144].
Esta tênue expansão da isoterma na presença de CaCl2 corrobora precisamente
com os valores relatados na literatura [145,146], que os atribui a uma adsorção
preferencial de íons Ca2+ aos grupos polares do DPPC (o raio e área deste íon
correspondem a 1,14 Å e 4 Å², respectivamente).
Os parâmetros físico-químicos das isotermas de DPPC estão resumidos também
na Tabela 2. Novamente, foram obtidos valores similares de áreas moleculares médias
na presença e ausência de sal, além de maior rigidez da monocamada em = 30 mN m-1
na presença de CaCl2, refletida no maior valor de CS-1. A presença deste sal diminuiu
ligeiramente o valor de CS-1máx em relação àquele obtido em água pura, indicando uma
41

monocamada mais fluida na presença de CaCl2. Isto somado à expansão da
monocamada reforça o argumento de que a presença deste sal desfavorece a interação
entre as moléculas de DPPC na monocamada.
As isotermas -A de DMPA estão representadas na Figura 19. O perfil da
isoterma em água pura apresenta uma região de coexistência de fases LC-LE com
valores de  próximos a 5 mN m-1, seguido de um aumento exponencial da  (de
maneira análoga ao DPPC). Ainda nestas condições, as fases condensadas ocorrem em
áreas menores que 60 Å² molécula-1, com um valor de área média próximo a 60 Å²
molécula-1.

Figura 19 – Isotermas -A (A) e valores de CS-1 em cada estágio de compressão (B) das
monocamadas de DMPA obtidas em água pura (preto), CaCl2 0,1 mmol L-1 (vermelho)
e CaCl2 70 mmol L-1 (verde). Inserção: CS-1 em função de .

De uma maneira geral, o perfil desta isoterma apresenta concordância com
outras obtidas (também em água pura) na literatura [147,148], cujos platôs ocorrem para
 próximos a 4 mN m-1. Porém, estes autores relataram áreas médias cerca de 15 Å²
molécula-1 menores em relação àquela obtida na Figura 19, devido um posicionamento
do início do aumento da  a partir de áreas moleculares menores (em torno de 80 e 100
Å² molécula-1 para as isotermas da literatura e aquela representada neste trabalho,
respectivamente).
Na análise do efeito de CaCl2 nas monocamadas de DMPA, foram utilizadas
duas condições de força iônica, uma vez que, segundo a literatura [106], baixas
concentrações de sais contendo cátions divalentes já provocam efeitos de compressão
significativos nas monocamadas deste lipídeo.
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Em subfases diluídas (0,1 mmol L-1) ou concentradas (70 mmol L-1) de CaCl2,
verifica-se uma drástica modificação na organização da monocamada, com uma
compressão para menores valores de áreas necessárias para um aumento de , além de
uma extinção da região de coexistência de fases (Figura 19A). Este efeito compressivo
em monocamadas de DMPA fora observado por diferentes autores, tanto para sais de
Ca2+ [149], quanto para de outros cátions divalentes [106,150]. Além disto, foi
verificando que o aumento da força iônica induzido por um sal de Ca2+ provoca
aumento das dimensões e uma compactação das micelas de um lipídeo aniônico [151].
A adsorção preferencial de cátions divalentes aos grupos fosfato em
monocamadas de DMPA foi demonstrada por abordagens computacionais [152],
comprovando uma inversão de cargas, com consequente diminuição do módulo da carga
líquida superficial. Outros trabalhos confirmaram empiricamente uma acumulação de
íons Ca2+ na interface desta monocamada, em uma proporção próxima de DMPA:Ca2+
1:2 [149]. Portanto, a compressão da isoterma observada na Figura 19 ocorreu
possivelmente devido uma diminuição da repulsão eletrostática das cabeças polares do
DMPA, graças à adsorção de Ca2+ aos grupos fosfatos negativamente carregados.
Tabela 2 - Módulos compressionais em  = 30 mN m-1 e área molecular média para as
monocamadas de Langmuir em diferentes subfases
Monocamada

Subfase

CS-1
(mN m-1)

Área Média
(Å² molécula-1)

DODAB

H2O

85 ± 4

67 ± 3

CaCl2 10 mmol L-1

101 ± 5

66 ± 3

H2O

206 ± 10

66 ± 3

CaCl2 10 mmol L-1

229 ± 11

68 ± 3

H2O

203 ± 10

61 ± 3

CaCl2 0,1 mmol L-1

260 ± 13

53 ± 3

CaCl2 70 mmol L-1

173 ± 10

56 ± 1

DPPC

DMPA

Um aumento mais pronunciado de rigidez das monocamadas foi observado na
subfase mais diluída (Inserção da Figura 19A). Observando-se os parâmetros das
isotermas de DMPA representados na Tabela 2, verifica-se o efeito de compressão das
monocamadas evidenciados pelos menores valores de áreas médias na presença de
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CaCl2, além de modificações nos valores de CS-1 em = 30 mN m-1 para as condições
de força iônica variada.
Considerando a condição de menor força iônica, dentre os três lipídeos
estudados, o DMPA sofre maiores alterações na estrutura da monocamada na presença
de CaCl2 na subfase, como já esperado devido à sua carga negativa, apresentando não só
uma compressão significativa como também o maior aumento no valor de CS-1 . O valor
de  a partir do qual obtém-se CS-1 maior que 100 mN m-1 (fase condensada) na
presença de CaCl2, ocorre em torno de 29, 21 e 9 mN m-1 (correspondendo a 56, 67 e 52
Å² molécula-1) para o DODAB, DPPC e DMPA, respectivamente. Estes parâmetros
evidenciam as diferenças na organização interfacial de lipídeos com diferentes cargas
superficiais, o que possibilita a formação de matrizes biomiméticas com estruturas e
cargas variadas, buscando-se os melhores parâmetros para a aplicação final desejada.
A fim de avaliar se há uma modificação de incorporação da TNAP na
monocamada de DMPA em função de sua fluidez, sistemas binários deste lipídeo com
diferentes frações molares de colesterol foram escolhidos; o papel deste apenas como
modulador do CS-1 da monocamada resultante do sistema misto. O efeito de colesterol
na matriz fosfolipídica de DMPA em diferentes proporções está representado na Figura
20.

Figura 20 – Isotermas -A (A) e valores de CS-1 em cada estágio de compressão (B) das
monocamadas de DMPA:Chol obtidas em água pura nas proporções de 1:0 (preto), 4:1
(vermelho), 1:1 (verde), 1:4 (azul) e púrpura (0:1).

Verifica-se que o aumento da quantidade deste esterol na monocamada provoca
uma perda progressiva das regiões de coexistência de fases; como já verificado para
lipídeos contendo duas cadeias hidrocarbônicas longas [153]. Na proporção de 4:1
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verifica-se que a monocamada torna-se mais fluida (diminuição dos valores de CS-1),
com um aumento da rigidez com o aumento da quantidade de colesterol na matriz
(aumento dos valores de CS-1 com a diminuição da razão DMPA:Chol); uma vez que a
monocamada de colesterol é mais rígida que a de DMPA isoladamente em todo o
intervalo de  (Figura 20B).

4.2. Caracterização dos filmes LB dos lipídeos
Após a caracterização das monocamadas dos lipídeos em diferentes subfases,
foram confeccionados os filmes LB dos mesmos sobre um cristal de quartzo recoberto
com ouro a  constante e igual a 30 mN m-1. Os valores de massa do filme de DODAB
em função do número de camadas estão representados graficamente na Figura 21.

Figura 21 – Massas de DODAB depositado sobre cristal de quartzo recoberto com ouro
em função do número de camadas, a partir de uma subfase de água pura. Os números
sobre os pontos representam a razão de transferência de cada deposição.

Os valores sobre os pontos correspondem às razões de transferência (Rtrans).
Observa-se uma dependência linear até a quinta camada, a partir da qual não é mais
possível a deposição de camadas. Os valores de Rtrans da região linear (até a quinta
camada) indicam que a deposição das 3 primeiras camadas não foi eficiente, enquanto
que as demais foram. A deposição da 7° camada não provocou aumento da massa do
cristal, sendo, portanto, ineficiente.
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Os valores de massa de DPPC em função do número de camadas depositadas
estão representados graficamente na Figura 22. Em água, observa-se linearidade até a
5° camada, a partir da qual não fora mais observado deposição do lipídeo. Verifica-se
ainda que os valores de Rtrans aumentam cada vez mais da 1° até a 5° camada, indicando
que a eficiência é máxima na deposição da 1° camada (Rtrans próximo da unidade).

Figura 22 – Massas de DPPC depositado sobre cristal de quartzo recoberto com ouro
em função do número de camadas, a partir de uma subfase de água pura (●) ou de CaCl2
10 mmol L-1 (○). Os números sobre os pontos representam a razão de transferência de
cada deposição.

Mesmo a taxa de transferência da região linear em subfase contendo CaCl2
sendo maior que aquela obtida em água pura (Tabela 3), a deposição é desfavorecida
em cada camada na presença do sal. Ainda em subfase salina, observa-se uma saturação
de massa a partir da 3° camada (ponto até o qual os valores seguem um comportamento
linear), com valores de Rtrans indicando apenas transferências ineficientes. Isto corrobora
com o efeito que este sal provoca na monocamada de DPPC, desfavorecendo as
interações do tipo cabeça polar-cabeça polar (devido um desbalanceamento de carga na
adsorção preferencial de íons Ca2+). Este fato justifica o aumento insignificante de
massa da 2a para a 3a camada do filme de DPPC a partir da subfase de CaCl2 (Figura
22).
Os valores de massa de DMPA em função do número de camadas estão
representados graficamente na Figura 23. Em subfase constituída de água pura,
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observa-se um perfil de saturação de massa com o aumento do número de camadas, uma
vez que a curva resultante é uma hipérbole. Os valores de Rtrans são crescentes,
indicando que a cada deposição a transferência vai tornando-se menos eficiente
(distanciamento do valor unitário de Rtrans).

Figura 23 – Massas de DMPA depositado sobre cristal de quartzo recoberto com ouro
em função do número de camadas, a partir de uma subfase de água pura (●), CaCl2 0,1
mmol L-1 (○) e 70 mmol L-1 (■). Os números sobre os pontos representam a razão de
cada deposição.

A ordem de grandeza das massas do filme em água pura é cerca de 4 e 10 vezes
menor em relação àquelas obtidas em subfases contendo CaCl2 0,1 e 70 mmol L-1,
respectivamente (Tabela 3). Como a adsorção preferencial de íons Ca2+ promoveu
diminuição da repulsão intereletrônica na monocamada de DMPA, a presença destes
íons provocou um “efeito ponte” entre as cabeças polares negativas deste lipídeo
(ausente em subfase de água pura, justificando a saturação de deposição). Desta forma,
a presença deste sal na subfase provocou uma otimização na deposição do filme LB
(linearidade observada na Figura 23), bem como a transferência de uma maior
quantidade de DMPA (ou aumento da co-adsorção de íons e/ou água ao filme).
Em subfase de CaCl2 mais diluída apresentou não apenas linearidade da massa
em função do número de camadas, como também valores de Rtrans mais próximos à
unidade. Desta forma, todas as transferências foram eficientes e otimizadas frente

47

àquelas em água pura (de acordo com o aumento do CS-1 na pressão de deposição da
monocamada de DMPA – Figura 19).
Em uma solução mais concentrada deste sal também foi obtido um
comportamento linear entre a massa e o número de camadas do filme, com a maior taxa
de transferência dentre todas as condições adotadas (Tabela 3). Porém, os valores de
Rtrans indicaram transferências ineficientes. Apesar da monocamada de DMPA nesta
subfase ser mais fluida que aquela obtida em água pura (Tabela 3), ainda há um efeito
compressor induzido pelo sal na cabeça polar (Figura 19A); explicando a condição de
deposição linear com maior taxa de transferência. A otimização do recobrimento de um
suporte sólido com o aumento da força iônica é um fenômeno já descrito na literatura
[123].
É possível estimar a massa por cada camada de lipídeo transferida, calculando o
número esperado de moléculas de lipídeo transferidos ao cristal de quartzo a partir da
área mínima (considerando uma cobertura total da área com ouro, cujo valor é 0,662
cm²) [121]. Tais estimativas estão representadas como “taxa teórica” na Tabela 3.

Tabela 3 - Taxas de transferência de massa dos filmes LB dos lipídeos em função do
número de camadas, obtidos em diferentes condições
Filme

Subfase

Taxa de Transferência
(ng camada-1)

Taxa Teórica
(ng camada-1)

DODAB

H2O

79 ± 14

103

DPPC

H2O

106 ± 26

122

CaCl2 10 mmol L-1

121 ± 65

126*

H2O

95 ± 15

109

CaCl2 0,1 mmol L-1

369 ± 25

-

CaCl2 70 mmol L-1

959 ± 52

-

DMPA

*Considerando um complexo 2:1 de DPPC:Ca2+

Observa-se similaridade entre os valores esperados com os valores obtidos
experimentalmente (considerando os desvios atribuídos a cada valor), indicando que as
transferências ocorreram com regimes de uma monocamada por ciclo de imersãoemersão. Foi considerada uma razão 2:1 de lipídeo/íon na estimativa da taxa teórica do
filme de DPPC/Ca2; proporção esta considerada a partir da expansão de área (2 Å²
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molécula-1, metade da área de um íon Ca2+) para a isoterma de DPPC na presença de
CaCl2 (a  > 25 mN m-1, uma vez que o filme fora depositado a 30 mN m-1).
Observa-se, a partir das taxas teóricas obtidas, que a adsorção específica de um
determinado íon provoca uma modificação menor que 5% na massa do filme LB. Desta
forma, a diferença significativa nas taxas de transferência do DMPA surge
majoritariamente de uma transferência mais expressiva de lipídeo com o aumento da
força iônica.
Dentre os três lipídeos, aquele que apresenta melhores condições de deposição
em subfases contendo CaCl2, tanto em baixas quanto em altas concentrações, é o
DMPA; tendo em vista que este apresenta linearidade entre a massa e o número de
camadas e também monocamada mais rígida na presença do sal. O gráfico da Figura
24 sumariza estes resultados.

Figura 24 – Módulos compressionais em função da pressão de superfície das
monocamadas de DODAB (preto), DPPC (vermelho) em CaCl2 10 mmol L-1 e DMPA
(verde) em CaCl2 0,1 mmol L-1.

Observa-se que a monocamada de DMPA é aquela que apresenta um menor
valor de  necessário para alcançar fases condensadas (com CS-1 acima de 100 mN m-1),
além de apresentar a maior rigidez na pressão de deposição em subfase contendo CaCl2.
Nota-se que na deposição da 1° camada, em todas as circunstâncias relatadas
anteriormente, foram obtidos valores de Rtrans indicando transferências ineficientes; ora
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abaixo e ora acima da unidade. A ineficiência da primeira transferência é um fenômeno
esperado, uma vez que a 1° camada formada sobre o suporte sólido sofre efeitos de
irregularidades da superfície deste [118], tornando geralmente a compensação de área da
monocamada maior que a área total onde é depositado o filme. As posteriores
deposições sobre a superfície já modificada ocorram homogeneamente.

4.3. Caracterização da Atividade Superficial e das Monocamadas em
presença de TNAP
A fim de promover a co-adsorção em uma monocamada de lipídeo, faz-se
necessária uma condição na qual a TNAP seja capaz de migrar até a interface líquido-ar
na ausência do detergente não-iônico utilizado na solubilização da enzima; visando
caracterizar a interação direta desta com os lipídeos, sem a possível interferência de um
detergente.
Antes de obter uma condição que favoreça a migração da enzima para a interface
líquido-ar é necessária uma análise comparativa entre a atividade superficial desta na
ausência e na presença de polidocanol. Tais atividades estão representadas na Figura
25. Verifica-se que em uma gota pendente de água pura há um aumento de  pós-adição
de uma quantidade de TNAP (Figura 25A), de maior magnitude na presença do
detergente não-iônico. Foi obtido um aumento exponencial de  com a compressão da
interface contendo a enzima solubilizada na presença do detergente (Figura 25B);
similarmente a isotermas -A já descritas para TNAP solubilizada por polidocanol [68],
cujos valores de  não ultrapassaram 10 mN m-1.
Esta menor migração de TNAP para a interface na ausência de polidocanol
corrobora com a ausência de atividade superficial da enzima isolada em uma cuba de
Langmuir, para qualquer estágio de compressão (Figura 25B). É importante ressaltar
que, na ausência do detergente, apesar de não haver um aumento de  pós-espalhamento
e compressão lateral de TNAP na subfase de uma cuba, houve um aumento após a
injeção desta em uma gota de água; não somente devido uma maior razão área/volume
neste sistema, como também devido uma maior concentração final de enzima neste
microambiente.
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Figura 25 – Variação de  em uma gota de água pós-injeção de 8,5 ng de TNAP (A) e
isotermas -A obtidas pós-espalhamento de 375 ng de TNAP em cuba de Langmuir em
água pura (B), na ausência (linha sólida) e presença (linha tracejada) de polidocanol 1%
p/V.

Uma possível condição na qual a enzima hidrossolúvel migre para a interface
líquido-ar, baseia-se no uso de soluções com forças iônicas moderadas. Desta forma, foi
adotada uma condição [90] que favorece a atividade interfacial da TNAP, por meio do
uso de uma subfase contendo NaCl 150 mmol L-1, a fim de averiguar a atividade
superficial da enzima na ausência de polidocanol. Os resultados estão mostrados na
isoterma -A da Figura 26.

Figura 26 – Isoterma –A de 18 g de TNAP na ausência de polidocanol espalhada
sobre tampão Tris-HCl 10 mmol L-1 pH 8,5 contendo NaCl 150 mmol L-1 e MgCl2 20
mmol L-1 (A) e valores de CS-1 em função de  (B).

Observa-se um aumento significativo da atividade superficial da enzima em
solução de força iônica próxima a 210 mmol L-1, com um aumento exponencial de  em
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função da diminuição da área superficial (Figura 26A); indicando a presença da enzima
na interface, responsável pela diminuição da tensão superficial cada vez maior com a
compactação da interface.
Esta monocamada de TNAP não apresentou fases condensadas, uma vez que os
valores de CS-1 não excederam 50 mN m-1 (Figura 26B), em concordância com
resultados obtidos em força iônica próxima de 400 mmol L-1 [68]; indicando que nestas
condições (somente enzima na interface induzida por salting out) não seria viável a
confecção de filmes LB com a enzima pura.
Como as forças iônicas moderadas induzem uma maior atividade superficial da
TNAP na ausência do detergente não-iônico, faz-se necessário averiguar a possibilidade
do uso de soluções de CaCl2 como subfases, uma vez que a co-adsorção da enzima com
lipídeos na interface é de vital importância para sua posterior imobilização em filmes
LB; visando ainda a presença de íons Ca2+ nestes para posteriores ensaios de
mineralização. As isotermas de TNAP em soluções de diferentes forças iônicas
induzidas por CaCl2 estão representadas na Figura 27.

Figura 27 – Isotermas -A (A) de 5,7 g de TNAP na ausência de polidocanol
espalhada sobre subfases de CaCl2 60 (preto), 80 (vermelho) e 90 (verde) mmol L-1, em
água pura (azul) e valores de CS-1 em função de  (B).

Com o aumento de força iônica a partir de um valor nulo (no qual não há
aumento de  em nenhum estágio de compressão) observa-se um incremento de
atividade superficial e um deslocamento horizontal para a direita das isotermas, uma vez
que atinge-se maiores valores de  em todos os estágios de compressão. Este efeito
também foi observado para proteínas globulares em soluções com concentrações
crescentes de sais monovalentes [67]. Os valores de CS-1 da monocamada de TNAP
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nestas condições também não excedem 50 mN m-1, analogamente ao que foi observado
na subfase contendo NaCl 150 mmol L-1. É importante ressaltar que a presença de íons
pode modificar a atividade enzimatica da TNAP [39,154].

4.4. Caracterização das Monocamadas Mistas de TNAP e Lipídeos
A co-adsorção de TNAP em monocamadas de Langmuir de um determinado
lipídeo pode ser realizada de diferentes maneiras, desde a injeção da enzima na presença
de polidocanol sob a interface (analogamente às condições anteriores), ou ainda por
meio do espalhamento dos lipídeos (seguido da compressão da interface) sobre uma
subfase já contendo a enzima. Porém, independentemente da metodologia empregada,
observa-se, em todas as condições, a expansão da monocamada na presença da enzima
[83], caracterizando a adsorção desta na interface, aumentando os valores de áreas
moleculares para cada estágio de compressão. A fim de caracterizar a interação da
TNAP com as monocamadas dos lipídeos, em um primeiro momento foi averiguada a
capacidade de adsorção desta na ausência e na presença do polidocanol em água pura,
por meio das isotermas representadas na Figura 28.

Figura 28 – Isotermas -A de DPPC puro (preto), com TNAP na ausência (vermelho) e
presença (verde) de polidocanol 1% p/V, em subfase de água pura contendo 375 ng da
enzima.
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Enquanto há uma tênue expansão na isoterma de DPPC na subfase contendo
apenas

TNAP,

observa-se

uma

expansão

considerável

do

sistema

DPPC/TNAP/polidocanol, indicando que a enzima co-adsorveu em subfase de água
pura apenas na presença deste detergente. Porém, não é possível separar a adsorção da
enzima da adsorção de polidocanol livre, através das isotermas. Nos trabalhos de Caseli
et al., a adição de TNAP (contendo detergente a 0,01 % p/V) ocasionou uma expansão
da isoterma de um lipídeo aniônico, com extinção do platô de coexistência de fases
[107]. Além disto, estes trabalhos evidenciaram uma relativa diminuição da atividade
superficial (além da diminuição da concentração micelar crítica) do polidocanol na
presença da enzima (frente ao polidocanol puro, em subfase aquosa) [106].
O uso de uma subfase de força iônica de 210 mmol L-1 induzida por NaCl
favoreceu a adsorção da TNAP na interface líquido-ar (Figura 26), o que possivelmente
favorece sua co-adsorção com uma monocamada de lipídeos. Desta forma, isotermas de
lipídeo/TNAP, obtidas em uma subfase com força iônica moderada (induzidas por
NaCl), estão representadas na Figura 29.

Figura 29 – Isotermas -A de DPPC (A) e DMPA (B) em subfases de tampão Tris-HCl
10 mmol L-1 contendo NaCl 150 mmol L-1 e MgCl2 20 mmol L-1, na ausência (linha
sólida) e presença (linha tracejada) de 12,6 g de TNAP na ausência de polidocanol, coespalhada com os lipídeos.

Uma expansão das áreas moleculares foi observada para ambos os lipídeos na
presença de TNAP, de aproximadamente 14% para o DPPC e 4,8% para o DMPA (em
 = 30 mN m-1); indicando que é possível a co-adsorção desta nas monocamadas. A
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adsorção interfacial favorece a transferência conjunta dos lipídeos com a enzima a um
suporte sólido; em contraste com a literatura, que faz uso do detergente não-iônico
durante a confecção do filme LB [108].
Como pretende-se não só a transferência de TNAP para os filmes LB como
também a co-adsorção de íons Ca2+, uma subfase de CaCl2 (com mesma força iônica do
tampão contendo NaCl) foi utilizada analogamente; condição representada nas
isotermas da Figura 30. De maneira análoga aos resultados representados na Figura 19,
a presença de íons Ca2+ na subfase promove compressão na monocamada de DMPA e
faz com que esta apresente maior fluidez em relação à subfase de água pura. Ao ser
formada na presença de TNAP, a monocamada de DMPA é expandida e torna-se ainda
mais fluida.

Figura 30 – Isotermas -A (A) e valores de CS-1 em função de  (B) de monocamadas
de DMPA, em subfases de água (preta) e em CaCl2 70 mmol L-1 na ausência (vermelha)
e presença (verde) de 5,7 g de TNAP (sem polidocanol) .

De modo a obter fases condensadas nas proximidades de 30 mN m-1, que foi
utilizada na confecção dos filmes LB, diferentes quantidades de TNAP foram
espalhadas em conjunto com a monocamada. Como o DMPA foi o melhor candidato
para a construção de filmes, suas isotermas estão representadas na Figura 31, em
solução de CaCl2 com força iônica de 210 mmol L-1 variando a quantidade de TNAP na
ausência de polidocanol. A expansão e o aumento de fluidez da monocamada de DMPA
são proporcionais à quantidade de enzima adicionada na interface. A partir dos gráficos
da Figura 31B verifica-se que a adição de até 2,8 g (razão molar 1:1400) de TNAP
obtém-se fases condensadas para a monocamada mista.
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Figura 31 – Isotermas -A (A) e valores de CS-1 em função de  (B) de monocamadas
de DMPA em subfase de CaCl2 70 mmol L-1 na ausência e presença de diferentes razões
molares de TNAP:DMPA (sem polidocanol).

A presença de TNAP nas monocamadas mistas provoca, portanto, expansão e
também aumentam a fluidez das mesmas. Como serão confeccionados filmes LB
mistos, é necessário averiguar o efeito que a enzima provoca na estabilidade da
monocamada de DMPA a partir da  utilizada na transferência para o suporte sólido;
efeito este representado na Figura 32A.

Figura 32 – Variação de  em função do tempo para monocamadas de DMPA em
subfase de CaCl2 70 mmol L-1 na ausência e presença de diferentes razões molares de
TNAP:DMPA (sem polidocanol) (A) e ciclos de compressão e expansão de isoterma A de monocamada mista de TNAP:DMPA 1:1400 em subfase de CaCl2 70 mmol L-1
(B).

Na presença de TNAP observa-se menor decaimento de  em função do tempo
das monocamadas mistas em relação ao DMPA puro, enquanto o aumento da
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quantidade de enzima (caracterizado pelo aumento da razão molar TNAP:DMPA)
provoca não somente aumento da fluidez (Figura 31B) como também desestabiliza a
monocamada, aumentando a taxa de decréscimo de  proporcionalmente à quantidade
de TNAP. Um efeito similar foi observado para uma monocamada mista de
lipídeo/metaloproteína [113], cuja estabilidade fora diminuída nas condições de maior
fluidez.
A estabilização de monocamadas lipídicas pela presença de proteínas na interface
líquido-ar tem sido descrita na literatura [155]. Estes trabalhos demonstram que não só
enzimas contendo grupos hidrofóbicos (como a âncora GPI da TNAP que interage
favoravelmente com a monocamada lipídica estabilizando-a) como também proteínas
globulares promovem estabilização da monocamada mista, por meio de interações
hidrofóbicas e eletrostáticas. Na monocamada mista, não ocorre o fenômeno de
agregação irreversível entre o DMPA e a TNAP, uma vez que não se observa histerese
nos primeiros ciclos de compressão/expansão deste sistema misto (Figura 32B).
As imagens de micrografias de BAM das monocamadas de DMPA na ausência e
presença de TNAP (na razão molar de TNAP:DMPA 1:1400) estão representadas na
Figura 33. Verifica-se que as monocamadas de DMPA (em subfase de CaCl2 70 mmol
L-1) estruturam-se em agregados circulares de dimensões micrométricas, em baixos
valores de ,. Estes condensados de DMPA aproximam-se com o aumento de ,
formando agregados maiores até a obtenção de uma monocamada homogeneamente
distribuída a partir de 30 mN m-1; tal comportamento já fora relatado na literatura para
monocamadas de lipídeos insolúveis anfifílicos em subfases de alta força iônica [156].
A transição de uma fase expandida para mais condensada ocorre após  = 15 mN
m-1 para a monocamada de DMPA nesta subfase (com CS-1 acima de 100 mN m-1, como
observado na Figura 19). Na Figura 33, observa-se acima desta  um aumento da
ocorrência de agregados e de pontos de maior reflexividade, possivelmente relacionado
com a formação de domínios condensados (de acordo com o que fora observado nas
isotermas).
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Figura 33 – Imagens de microscopia BAM de monocamadas de DMPA em CaCl2 70
mmol L-1, na ausência e presença de TNAP (razão molar TNAP:DMPA 1:1400), em
diferentes estágios de compressão.
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A adição de TNAP à monocamada de DMPA intensifica o fenômeno de
agregação até mesmo em  nula. Observa-se um favorecimento na formação de
domínios alongados, de maiores dimensões em detrimento daqueles redondos
observados na monocamada de DMPA pura. A expansão da isoterma -A da
monocamada na presença da enzima (Figura 30) mesmo em estados expandidos é
justificada pela introdução de grupos lipídeos na interface.
No caso da TNAP, a formação de agregados em estados expandidos está
relacionada à adsorção de um grupo hidrofóbico na interface ar-líquido (âncora GPI,
representada na Figura 6), intensificando as interações hidrofóbicas das cadeias laterais
dos lipídeos. A intensificação destas interações possivelmente é acompanhada de um
aumento na repulsão eletrostática entre os dipolos formados pelas moléculas de DMPA
orientadas na interface, desestabilizando os domínios circulares; provocando a formação
dos domínios alongados observados [85].
Diferentes trabalhos demonstram que enzimas ligadas a um grupo GPI orientamse com tal âncora para o exterior da interface ar-líquido (perpendicular ao plano da
interface), enquanto a cadeia aminoacídica da enzima permanece paralela à interface
[68,157]. Há também uma aproximação destes agregados alongados com o aumento de
, de maneira análoga ao que fora observado para uma monocamada mista de
lipídeo/TNAP em subfase de alta força iônica [90]. O aumento na reflexividade a altas
, aliado a uma indução na agregação de DMPA na presença de TNAP, já foram
relatados na literatura [158].
Para a razão molar de TNAP:DMPA 1:1400, observa-se que a partir de  = 15
mN m-1 (até uma pressão de 30 mN m-1) a monocamada mista atinge uma fase
condensada sem mudanças significativas nos valores de CS-1 em função da compactação
da interface (Figura 31); entretanto, apesar da ausência de variação deste parâmetro
indicar que não há transições de fase, observa-se que a monocamada organiza-se cada
vez mais com a diminuição da área interfacial, até a obtenção de uma monocamada
uniforme.
A caracterização da interação da TNAP com as monocamadas não se restringe à
análise dos efeitos sobre a rigidez e expansão destas, mas também à avaliação do
aumento da  após a penetração da enzima na monocamada a partir de diferentes ;
obtendo o valor de exc, por meio dos resultados representados na Figura 34.
Para a monocamada de DMPA, observa-se um aumento dos valores de  para
menores  (Figura 34A); obtendo uma extrapolação para o valor de inicial a partir do
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qual  será nulo correspondente a 18,7 ± 1,4 mN m-1, que é o valor de exc. A obtenção
de valores de  indica que, para i abaixo da exc, há uma efetiva penetração da TNAP
nas monocamadas, uma vez que interações eletrostáticas da proteína com os grupos
polares dos lipídeos da monocamada sem devida penetração não provocam variações
nos valores de  do sistema [91].

Figura 34 –  da monocamada de DMPA, a partir de diferentes valores de inicial com
a injeção de TNAP (sem polidocanol, até obter razão molar TNAP:DMPA 1:1400) em
subfase de CaCl2 70 mmol L-1 (A) e representação gráfica dos valores de  em função
de inicial (B). Inserção: Variação de  em função do tempo ao injetar 2,8 g de TNAP
(sem polidocanol) em CaCl2 70 mmol L-1.

Tal valor de exc é consideravelmente próximo daquele relatado na literatura para
a penetração de TNAP solubilizada com polidocanol 0,01% em uma monocamada de
DMPA, correspondente a 20 mN m-1 [158]. Isto indica que a presença do detergente em
baixa concentração não provoca diferenças significativas na penetração ou na
miscibilidade da enzima na monocamada. A presença da monocamada afeta também a
migração da enzima em relação à interface nua, uma vez que com a injeção da mesma
quantidade de TNAP em solução de CaCl2 70 mmol L-1, foi observado um menor valor
de  (inserção da Figura 34A) que aquele esperado para um valor de  inicial nulo.
O efeito do colesterol na penetração da TNAP nas monocamadas de DMPA foi
averiguado por meio dos valores de exc, representados na Figura 35. Verifica-se que
um aumento na proporção de colesterol favorece a incorporação da TNAP nas
monocamadas mistas. Este efeito pode estar relacionado ao aumento da fluidez da
monocamada na presença de colesterol; como demonstrado pelos menores valores de
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CS-1 para monocamadas contendo colesterol 4:1 e 1:1 em relação ao DMPA puro para
todo o intervalo de  (Figura 20).

Figura 35 –  das monocamadas mistas de DMPA:Chol, nas proporções de 1:0 (●),
4:1 (○) e 1:1 (■), a partir de diferentes valores de inicial com a injeção de TNAP (sem
polidocanol, razão molar TNAP:lipídeos 1:1400) em subfase de CaCl2 70 mmol L-1.

Em contraste a este resultado, a incorporação da TNAP em lipossomos é
desfavorecida com o aumento da quantidade de colesterol na constituição da membrana
mimética [159] (apesar deste também aumentar a fluidez do sistema, como observado
na Figura 20). A observação do efeito oposto em proteolipossomos pode ser decorrente
das diferenças na organização molecular dos lipídeos, principalmente em relação ao
parâmetro crítico de empacotamento de cada um destes sistemas modelo de membrana.
Tais características estruturais irão favorecer ou desfavorecer a inserção da âncora
hidrofóbica da TNAP.
Observa-se mais claramente esta tendência (aumento da fluidez da monocamada
pela presença do colesterol, provocando um aumento na exc) utilizando-se os valores de
CS-1. Para tal, deve-se analisar os valores de CS-1 obtidos para  = exc; ou seja, os
valores de CS-1 representados na Figura 20B para  correspondente ao valor de exc
obtido na Figura 35 (valores representados na Tabela 4). Desta forma, observa-se que
o aumento na fluidez da monocamada (diminuição de CS-1) provoca um aumento na exc
(facilitando a penetração da TNAP na monocamada). O valor de CS-1 para a
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monocamada de DMPA/Chol 1:1 não fora representado, pois tal exc excede o  de
colapso da monocamada. Valores de exc que excedem os valores máximos de  a serem
atingidos para uma monocamada já foram relatados na literatura [72].

Tabela 4 - Valores de pressões de exclusão para monocamadas mistas de DMPA/Chol
em diferentes proporções e valores de CS-1 nas pressões de exclusão
exc

CS-1

(mN m-1)

(mN m-1)

1:0

18,7 ± 1,4

294 ± 12

4:1

26,3 ± 0,5

190 ± 15

1:1

58,2 ± 15,5

-

DMPA:Chol
(mol:mol)

4.5. Caracterização dos Filmes Mistos de TNAP e DMPA
Os filmes LB mistos de DMPA (melhor candidato com condições ótimas de
deposição) com TNAP foram confeccionados sob diferentes condições; em um primeiro
momento por meio da simples adsorção física da enzima sobre a superfície já
modificada com o filme, ou ainda por meio da transferência simultânea de lipídeo e
enzima. Um fator em comum entre as diferentes metodologias (também adotado nos
ensaios de atividade fosfohidrolítica e de mineralização) foi a ausência de polidocanol
na solução de TNAP.

4.5.1 Imobilização de TNAP por meio de Adsorção Física
A imobilização da TNAP em um filme LB pode ser realizada por meio da
adsorção física, na qual expõe-se o suporte sólido com o filme pré-formado a uma
solução da enzima [106]. Utiliza-se um número ímpar de camadas, a fim de possibilitar
a adsorção da enzima através de sua âncora GPI em uma face hidrofóbica do filme.
Tendo em vista que o DMPA foi o melhor candidato dentre os lipídeos caracterizados
anteriormente, todos os filmes mistos com a enzima foram confeccionados utilizando
este lipídeo negativamente carregado.
A subfase utilizada na confecção do filme de DMPA foi de CaCl2 0,1 mmol L-1
(tendo em vista a maior rigidez das monocamadas nesta solução), constituindo um filme
de DMPA/Ca2+; construído a partir da transferência homogênea (com um Rtrans de 1,10)
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de 3 monocamadas ao suporte sólido. A quantificação da massa de TNAP adsorvida
neste filme de DMPA/Ca2+ está representada na Figura 36. A quantidade de enzima
adsorvida após a exposição do filme LB atinge saturação após um intervalo de tempo de
15 minutos. Em um estudo prévio [106], a transferência de TNAP (contendo
polidocanol 0,01%) não foi tempo-dependente ao expor um filme de DMPA/Zn2+ a uma
solução da enzima, devido à adsorção da enzima na interface líquido-ar. Por outro lado,
observa-se que a adsorção física da TNAP na ausência do detergente é tempo
dependente (Figura 36), indicando que é um processo governado por difusão,
possivelmente devido à distribuição homogênea da enzima em sua solução na ausência
de polidocanol.

Figura 36 - Quantificação da massa de DMPA/Ca2+ (n = 3) imobilizado sobre um
cristal de quartzo recoberto com ouro, ao ser exposto a uma solução de TNAP 2,64 g
mL-1 por diferentes intervalos de tempo.

A densidade superficial de enzima fisicamente adsorvida no filme foi de 342,8 ng
cm-1. Considerando a área total do cristal de quartzo sobre a qual deposita-se o filme
(2,97 cm²) e um peso molecular de 130 kDa para a TNAP, obtém-se um valor de área
molecular para a enzima próximo a 6300 Å² molécula-1. Considerando de maneira
aproximada a área da TNAP de 5000 Å² molécula-1 a deposição da enzima sobre o filme
LB aparentemente ocorre em um regime de uma monocamada de enzima; bem como
observado em estudos anteriores [108,160].
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4.5.2 Imobilização de TNAP a Partir das Monocamadas Mistas
A confecção de filmes LB a partir das monocamadas mistas foi realizada
utilizando uma subfase contendo CaCl2 70 mmol L-1, caracterizada anteriormente como
uma condição que aumenta a atividade superficial de TNAP. A quantificação da massa
dos filmes mistos de DMPA/Ca2+, obtidos a partir de diferentes quantidades de TNAP,
foi realizada através da transferência de monocamadas a partir da emersão sobre um
cristal de quartzo recoberto com ouro. Os valores de massa e parâmetros de deposição
dos filmes mistos estão representados na Figura 37 e na Tabela 5.

Figura 37 – Massa dos filmes mistos (m) em função da razão molar de TNAP:DMPA
nas monocamadas mistas (A) e da expansão de área provocada pela enzima na
monocamada de DMPA (B).

Observa-se que a massa dos filmes LB mistos de TNAP/DMPA é inversamente
proporcional à quantidade de enzima espalhada com o lipídeo (Figura 37A). Somado a
isto, a massa dos filmes mistos é inversamente proporcional à expansão da isoterma de
DMPA causada pela presença da enzima (Figura 37B, sendo a expansão da isoterma
proporcional à quantidade de TNAP espalhada na interface ar-líquido). Estes valores
podem ser menores que os obtidos para um filme de DMPA puro formado a partir de
CaCl2 (Tabela 5); possivelmente devido a um aumento na fluidez da monocamada
proporcional à quantidade de TNAP co-espalhada na interface (Figura 31B), uma vez
as condições de deposição (valor de  = 30 mN m-1) foram as mesmas. As
transferências de uma monocamada mista ao suporte da QCM apresentaram valores de
Rtrans menores que a unidade (Tabela 5), indicando transferências não-uniformes
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(devido efeito de rugosidade superficial do suporte sólido sobre a 1° camada depositada
de um filme LB).
Tabela 5 – Quantificação de massa de DMPA/Ca2+ em filmes mistos com diferentes
razões de TNAP:DMPA co-espalhadas na interface
TNAP:DMPA
(mol:mol)

Filme Misto
(ng)

Expansão* de Área
(%)

Rtrans.

0:1

1737 ± 89

-

0,59

1:1400

2622 ± 46

8,6

0,61

1:900

1166 ± 58

20,7

0,50

1:680

744 ± 37

24,9

0,55
*Em  = 30 mN min-1

4.6. Atividade Fosfohidrolítica da TNAP
4.6.1 Em Meio Homogêneo
A dosagem proteica é necessária na estimativa da atividade específica em meio
homogêneo, uma vez que permite determinar a quantidade de enzima que estará
presente no meio reacional. A Figura 38 traz os valores de concentração para diferentes
ensaios de dosagem da TNAP, após tratamento em resina hidrofóbica para remoção do
polidocanol, apresentando valores próximos e reprodutíveis em torno de 27,1 ± 0,5 g
mL-1. A concentração de enzima antes da retirada do polidocanol era de 54 g mL-1,
indicando que durante a remoção do detergente há uma diminuição de cerca de 50% da
quantidade de TNAP.
A atividade fosfohidrolítica da TNAP na ausência de polidocanol foi estimada por
meio de análise cinética contínua por espectrofotometria, utilizando pNFF em condições
ótimas de reação. Os espectros da formação de pNF- estão representados na Figura 39A
e as atividades específicas obtidas em diferentes dias na Figura 39B. A Tabela 6 traz as
atividades específicas da TNAP em meio homogêneo, sob diferentes condições.
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Figura 38 – Concentrações de TNAP em diferentes ensaios pós-remoção do
polidocanol, com valor médio de concentração proteica (linha tracejada).

Figura 39 – Análise cinética contínua em meio homogêneo: Espectros UV-Vis da
formação de pNF- obtidos em intervalos de tempo de 2 minutos (A) e valores de
atividades específica da TNAP (sem polidocanol) em função do tempo de estocagem
(B). Inserção: valores de absorção em 410 nm em função do tempo de reação.

A remoção de polidocanol promove não só diminuição na concentração
enzimática como também queda de aproximadamente 50% da atividade específica da
enzima. A fim de avaliar se tal atividade permanece constante durante o tempo de
estocagem da enzima foram realizados ensaios cinéticos em intervalos de tempo de dias,
nos quais não ocorreu nenhuma perda significativa de atividade fosfohidrolítica da
TNAP. A ocorrência de agregação que ocasiona diminuição na atividade enzimática é
mencionada na literatura e prevenida com a adição de detergentes [44]. A atividade
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pNFFase da TNAP em meio homogêneo foi estimada na ausência e presença dos
antibióticos gentamicina e fungizona. Os valores obtidos estão representados na Figura
40.
Tabela 6 – Atividades específicas de TNAP em meio homogêneo para diferentes
condições experimentais
Condição

Metodologia

Atividade Específica

Empregada

(nmol Pi min-1 mg-1)

Com Polidocanol 1% (p/V) Espectrofotometria Tradicional
Sem Polidocanol

(2671 ± 15)

Espectrofotometria Tradicional

(1474 ± 15)

ADSA/DRUV

(1624 ± 129)

Figura 40 – Valores normalizados de atividade específica pNFFase da TNAP em meio
homogêneo, na ausência e presença de gentamicina e fungizona.

Observa-se que a presença destes antibióticos, nas concentrações indicadas, no
meio reacional não provoca alterações significativas na atividade enzimática, dentro do
erro experimental indicado. Isto possibilita o uso dos mesmos em ensaios de
mineralização, a fim de suprimir a proliferação de microrganismos (bactérias e fungos)
indesejáveis.
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4.6.2 Em Uma Gota Pendente
A atividade fosfohidrolítica da TNAP em um microambiente de uma gota
pendente de meio reacional foi estimada, através da espectrofotometria DRUV
(obtenção dos espectros UV-Vis) acoplada à técnica ADSA (obtenção dos volumes da
gota e valores de  representados na Figura 15). Para tal, faz-se necessária uma relação
entre os valores de absorbância obtidos através da técnica DRUV com as quantidades de
pNF- formado durante a reação.
Um ensaio de padronização desta relação foi realizado formando uma gota
pendente de um meio reacional, contendo uma quantidade conhecida de TNAP (com
atividade específica estimada por espectrofotometria tradicional), e registrando os
valores de absorbância em função do tempo. Os resultados estão representados na
Figura 41.

Figura 41 – Valores de absorbância e concentrações de pNF- no meio reacional
contendo 0,528 g de TNAP (sem polidocanol) através de espectrofotometria
tradicional em uma cubeta (A) e através de DRUV em uma gota pendente (B).

Observa-se que os valores de absorbância obtidos pelo método tradicional
(Figura 41A, a partir dos quais se obtém a concentração de pNF- (por meio da lei de
Lambert-Beer) não coincidem com aqueles obtidos por DRUV (Figura 41B). Desta
forma, foi obtido um fator de correção de 7,2 ± 0,7 A410nm nmol-1 L para os valores de
A410nm obtidos na gota pendente; permitindo a estimativa da concentração de pNFproduzida neste microambiente.
Desta forma, foi estimada a atividade específica da TNAP injetada em uma gota
pendente de meio reacional. Os resultados deste ensaio estão representados na Figura
42 e na Tabela 6. Observa-se uma similaridade não só das atividades específicas
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(Tabela 6), como dos espectros obtido na metodologia tradicional com aquele obtido
por DRUV (inserção da Figura 42A). O acréscimo nos valores da linha base dos
espectros obtidos por reflectância difusa ocorrem devido evaporação da gota pendente;
acréscimos estes descontados para obtenção dos valores de A410nm e cálculo da
quantidade de pNF- produzido em função do tempo. Acoplando as duas metodologias é
possível realizar uma medida simultânea de atividade cinética (DRUV) e superficial
(ADSA) da enzima neste microambiente.

Figura 42 – Espectros UV-Vis do pNF- em intervalos de tempo de 0 (preto), 2
(vermelho) e 5 (verde) minutos após injeção de 13,2 ng de TNAP (sem polidocanol) em
uma gota de meio reacional (A) e valores de absorção em 410 nm e quantidades de pNFequivalentes a partir destes espectros. Inserção: espectros UV-Vis de pNFnormalizados, obtidos por espectrofotometria tradicional (preto) e por DRUV
(vermelho).

4.6.3 Imobilizada em Filmes LB
Sob as mesmas condições descritas na seção 4.5.1, filmes LB de DMPA/Ca2+ com
diferentes números de camadas foram construídos sobre suportes de quartzo para o
ensaio de atividade fosfohidrolítica em meio reacional, sendo posteriormente expostos
durante um período de 15 minutos em uma solução de TNAP 2,64 g mL-1.
As atividades fosfohidrolíticas da TNAP fisicamente adsorvida nestes filmes estão
representadas na Tabela 7. Verifica-se que atividade da enzima imobilizada nos filmes
LB é inversamente proporcional às densidades superficiais de enzima (determinadas por
QCM), obtendo otimização dos valores de atividade nas condições de maiores áreas
superficiais disponíveis por unidade de TNAP (Tabela 7). Este resultado é análogo à
dados da literatura [108].
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Considerando as dimensões da cadeia aminoacídica (formato de elipsoide com
eixos de aproximadamente 50 e 100 Å [68]), as condições nas quais a TNAP ocupa uma
área molecular menor que 5000 Å² molécula-1 indicam uma possível orientação que
desfavoreça a efetiva atividade da enzima. Tal fato pode explicar as atividades dos
filmes para n = 2 e 4 serem menores que 1% em relação ao meio homogêneo, enquanto
para n = 3 (Asup maior que a área molecular da TNAP) tal atividade corresponde a cerca
de 6% em relação ao meio homogêneo. A exposição de cadeias hidrocarbônicas do
DMPA para a solução permite interação hidrofóbica com a âncora GPI, promovendo
uma orientação ótima da TNAP. Entretanto, em todas condições não foram obtidas
atividades maiores que 10% em relação ao meio homogêneo. Esta redução de atividade
corrobora com resultados obtidos em filmes DMPA/Zn2+, nos quais a TNAP conserva
cerca de 12% de sua atividade inicial [106]; seja por impedimento estérico, mudanças
conformacionais durante a imobilização da enzima ou ainda por dificuldade de acesso
do substrato ao sítio catalítico.
Tabela 7 – Valores de atividades específicas pNFFase (Aimob), densidade superficial
(Dsup) e área molecular superficial (Asup) da TNAP fisicamente adsorvida em filmes LB
de DMPA/Ca2+ com diferentes números de camadas, e comparação com a atividade em
meio homogêneo (Ahomog)
N°
Camadas

Dsup
(ng cm-1)

Asup
(Å² molécula-1)

Atividade
(nmol Pi min-1 mg-1)

Aimob/Ahomog
(%)

4

689

3128

7,4 ± 2,3

0,3

2

504

4275

16,2 ± 5,4

0,7

3

342

6295

83,3 ±7,3

6,3

Sob as mesmas condições descritas na seção 4.5.2, filmes LB de
DMPA/Ca2+/TNAP foram confeccionados a partir de monocamadas mistas. Foi
transferido ao suporte sólido primeiramente uma monocamada de DMPA em subfase de
CaCl2 70 mmol L-1 e posteriormente foi realizada a deposição da 2° camada a partir da
monocamada mista, partindo de diferentes quantidades de TNAP.
Os valores de atividade pNFFase estão representados na Figura 43 e na Tabela 8.
Verifica-se que a atividade fosfohidrolítica da TNAP imobilizada a partir da
monocamada mista não apresentou proporcionalidade à quantidade de enzima espalhada
na interface, mas apresentou maiores valores para maiores expansões de área das
isotermas na pressão de deposição. Além disto, a atividade fosfohidrolítica da TNAP
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co-adsorvida mantém-se estável durante um intervalo de tempo próximo de 1 mês,
como verificado através do valor constante de atividade pNFFase em função do tempo
na Figura 43A. Este dado é importante, pois possibilita incubar as amostras contendo
TNAP co-adsorvida em meios de formação de mineral em longos intervalos de tempo
(garantindo que não haverá diminuição da atividade fosfohidrolítica com o tempo).

Figura 43 – Valores de atividade pNFFase de TNAP imobilizada em filmes LB mistos
de TNAP/DMPA: em função das expansões provocadas pela enzima (em  = 30 mN m1
) sobre as monocamadas de DMPA (A) e do filme construído a partir de monocamada
de TNAP:DMPA 1:1400 em função do tempo (B).

Tabela 8 – Atividade fosfohidrolítica e parâmetros de deposição da TNAP imobilizada
em filmes LB de DMPA/Ca2+ confeccionados a partir das monocamadas mistas
contendo diferentes razões TNAP:DMPA
TNAP:DMPA
(mol:mol)

Atividade
(pmol Pi min-1)

Expansão* de Área
(%)

Rtrans.

1:1400

1,477 ± 0,039

18,41

0,94

1:900

0,667 ± 0,005

14,96

0,98

1:680

1,605 ± 0,149

22,15

1,07
*Em

 = 30 mN min-1

Uma maior expansão possivelmente indica uma maior quantidade de enzima
presente na interface e transferida ao filme, explicando a maior atividade (Figura 43A).
Além disto, tendo em vista que a partir dos dados de QCM representadas na Tabela 5
não é possível inferir o quanto de massa equivale à DMPA e o quanto equivale à TNAP,
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não foi possível representar as atividades específicas em cada caso (normalizadas por
mg de enzima).

4.7. Mineralização dos Filmes Mistos de DMPA/Ca2+/TNAP
A análise cinética da TNAP foi realizada não só em meio homogêneo como
também da enzima imobilizada nos filmes LB mistos, utilizando o substrato sintético
pNFF para avaliar a atividade fosfohidrolítica nos diferentes sistemas. Para os ensaios
de mineralização, por outro lado, o substrato no meio reacional é o ATP; servindo como
fonte de Pi, que conjuntamente com os íons Ca2+ promoverão a formação de fosfatos de
cálcio.

4.7.1 Filmes Confeccionados Através de Adsorção Física de TNAP
A fim de verificar a formação de minerais por turbidimetria em 340 nm foi
utilizado um suporte circular de plástico, sobre o qual foram depositadas 4 camadas de
DMPA/Ca2+ a partir de CaCl2 0,1 mmol L-1 (Rtrans de 1,09). Foi escolhido um número
par de camadas (n = 4) tendo em vista o contato do final hidrofílico do filme LB com a
solução de SCL. Este filme foi imerso por 15 minutos em solução de TNAP (2,64 g
mL-1).
A formação de minerais em meio de SCL, na ausência e presença de TNAP
fisicamente adsorvida em filmes de DMPA/Ca2+, está representada na Figura 44. Após
um período de 6 e 9 dias, observa-se um aumento no valor de turbidez em 340 nm,
maior na incubação com os filmes contendo TNAP em relação aos filmes contendo
apenas DMPA/Ca2+; em concordância com a capacidade de TNAP imobilizada em
induzir uma formação mais pronunciada de mineral, devido sua atividade
fosfohidrolítica.
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Figura 44 – Valores de absorbância em 340 nm do meio de SCL após exposição de
filmes LB de DMPA/Ca2+ na ausência (□) ou presença (■) de TNAP fisicamente
adsorvida.

Ainda por adsorção física, TNAP foi imobilizada sobre superfícies de Ti
modificadas com filmes LB de DMPA/Ca2+ com n = 2, com posterior exposição por 28
dias em SCL contendo gentamicina e fungizona. Após este intervalo de tempo, a
morfologia da superfície foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura. As
imagens obtidas estão representadas na Figura 45.
Observa-se a formação de partículas micrométricas nas amostras controle e
naquelas contendo os filmes mistos DMPA/Ca2+/TNAP (Figura 45), porém em maior
quantidade por unidade de área nas superfícies contendo a enzima imobilizada;
indicando que houve nucleação mais pronunciada nas superfícies recobertas com os
filmes mistos. A ocorrência destas partículas nas amostras controle indica a formação de
mineral na superfície destas, de acordo com o aumento dos valores de A340nm na
ausência de TNAP relatado na Figura 44, possivelmente atribuído a hidrólise
espontânea do ATP favorecendo a nucleação de fosfatos de cálcio.
Não foi observado um recobrimento uniforme na superfície das amostras controle
(Figura 45E), corroborando com a homogeneidade superficial observada na análise
composicional (Figura 46A) e na presença apenas do sinal do elemento Ti no espectro
de EDS (Figura 47A). A observação do aumento de turbidez destas amostras controle
(Figura 44), somado à ausência de um recobrimento homogêneo na superfície
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modificada (Figura 45), indicam que há uma nucleação de mineral no seio da solução
em detrimento do crescimento deste na superfície do suporte sólido.

Figura 45 – Micrografias de MEV de superfícies de Ti modificadas com filmes LB de
DMPA/Ca2+ na ausência (A,C,E) e presença (B,D,F) de TNAP fisicamente adsorvida,
após 28 dias de exposição a SCL. Inserção (C,D): Detalhamento das partículas
formadas na superfície.

Observa-se que a superfície das amostras contendo a enzima fisicamente
adsorvida (Figura 45F) apresenta um recobrimento uniforme, indicando a formação de
uma fase mineral devido à exposição ao SCL; similarmente ao observado para
superfícies de Ti recobertas com filmes LB de um lipídeo negativamente carregado,
após exposição a uma solução que induz a formação de um mineral [62]. O maior
número de partículas formadas na superfície das amostras modificadas com os filmes
contendo TNAP, somado às maiores dimensões em relação às partículas formadas nas
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amostras controle (como observado na inserção da Figura 45), indica formação de
mineral em maior quantidade; que pode ser atribuída à atividade fosfohidrolítica da
enzima, que também corrobora com o que fora observado para os valores de A340nm
(Figura 44). Observa-se, pela primeira vez, uma correlação direta entre os resultados
obtidos no seio da solução que permite a mineralização (por turbidimetria) com a
nucleação e crescimento de minerais na superfície de um substrato sólido (por técnicas
espectroscópicas).
Ainda, para estas amostras contendo os filmes mistos DMPA/Ca2+/TNAP,
observam-se regiões pontuais com composição distintas da superfície uniforme do Ti
(Figura 46B). Estas regiões são compostas por fosfatos de cálcio, como indicado pelos
sinais destes elementos nos espectros da Figura 47, juntamente com a presença de C e
O.
Como foi verificada uma maior formação de minerais nas superfícies contendo
TNAP imobilizada por turbidimetria (Figura 44), há uma concordância com a presença
de P e Ca em regiões da superfície. Desta forma, na presença de TNAP, a nucleação e
crescimento de mineral não é mais restrita somente no seio da solução (como indicado
pelo aumento da turbidimetria em 340 nm), ocorrendo também na interface sólidolíquido do Ti. A obtenção de diferentes razões Ca/P (indicadas na Figura 47) indica que
há a formação de fosfatos de cálcio com diferentes estequiometrias [161].

Figura 46 – Micrografias de MEV composicional de superfícies de Ti modificadas com
filmes LB de DMPA/Ca2+ na ausência (A) e presença (B) de TNAP fisicamente
adsorvida, após 28 dias de exposição a SCL.
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Figura 47 – Espectros de EDS das superfícies de Ti representadas na Figura 39: (A)
referente à Figuras 46A, (B) e (C) referentes às regiões 2 e 3 da Figura 46B,
respectivamente.

A análise composicional das superfícies de Ti modificadas foi realizada também
por espectroscopia de infravermelho. Os espectros FTIR estão representados na Figura
48. Não há diferença significativa na diversidade de grupos funcionais presentes nas
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amostras controle (ausência de TNAP) em relação às amostras contendo a enzima
fisicamente adsorvida, uma vez que ambos os espectros apresentam: bandas amplas de
absorção entre 3000-3700 cm-1, atribuídas ao grupo OH de uma possível fase inorgânica
ou devido à água adsorvida [162], bandas estreitas localizadas em 2920 e 2855 cm-1,
correspondentes ao estiramento simétrico e assimétrico (respectivamente) dos grupos
C–H [111], uma banda estreita em 1630 cm-1 correspondente à deformação angular da
ligação O-H de moléculas de água adsorvidas [163] e uma banda estreita em 1030 cm-1
atribuída ao estiramento assimético (3) do grupo fosfato [164].

Figura 48 – Espectros de ATR-FTIR de superfícies de Ti modificadas com filmes LB
de DMPA/Ca2+ na ausência e presença de TNAP fisicamente adsorvida, após 28 dias de
exposição a SCL.

Observa-se, porém, uma intensidade maior das bandas de estiramento de C–H e
PO43- para os filmes contendo a enzima adsorvida em relação aos filmes de
DMPA/Ca2+. A presença da cadeia aminoacídica da proteína ou dos fosfolipídeos que
constituem o filme LB misto possivelmente intensificaram as bandas em 2920 e 2855
cm-1. A observação da banda de estiramento de PO43- nas superfícies modificadas com
filmes LB de DMPA/Ca2+, tanto na ausência quanto na presença de TNAP, justifica-se
pela presença das partículas micrométricas (possivelmente constituídas por fosfatos de
cálcio) em ambas as condições; com uma intensificação da banda em 1030 cm-1 para as
superfícies modificadas contendo a enzima, devido à indução de formação de mineral
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pela atividade fosfohidrolítica desta (corroborando com a presença de P no espectro de
EDS).
Além da caracterização composicional por métodos espectroscópicos, as
superfícies de Ti modificadas (após 28 dias de exposição ao SCL) foram analisadas por
difração de raio X, obtendo os difratogramas representados na Figura 49.

Figura 49 – Padrões de difração de: superfícies de Ti modificadas com filmes LB de
DMPA/Ca2+ na ausência (linha preta) e presença (linha vermelha) de TNAP fisicamente
adsorvida, após 28 dias de exposição a SCL (A) e ampliação da região contendo picos
relacionados ao mineral e comparação com os picos presentes no padrão de difração de
Ca3PO4 (linha azul). Os picos marcados com + correspondem ao suporte de Ti.

O padrão de difração obtido corresponde aos padrões de titânio (AMCSD
0011195), tanto nas amostras controle quanto nas amostras contendo TNAP adsorvida.
Ainda, observa-se um pico em 2 = 23°, o qual indica a presença de uma fase mineral
de Ca3(PO4)2, cujo pico principal do padrão de difração situa-se neste valor de 2(COD
96-210-6195), de acordo com o sinal de Ca e P e com a razão Ca/P próximo de 1,6
(enquanto que a razão para Ca3(PO4)2 corresponde a 1,5) obtidos nos espectros de EDS
(Figura 47).
Como foi obtido um recobrimento homogêneo apenas para as amostras
modificadas com os filmes contendo a TNAP, enquanto o pico correspondente à fase
mineral está presente em ambos os difratogramas, as partículas micrométricas formadas
na superfície das amostras possivelmente são constituídas de Ca3(PO4)2; uma vez que
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esta fase mineral, bem como as partículas micrométricas, estão presente tanto nas
amostras controle quanto naquelas contendo a enzima.

4.7.2 Filmes Confeccionados a Partir das Monocamadas Mistas de
DMPA/TNAP
Sob as mesmas condições descritas na seção 4.5.2, filmes LB mistos de
DMPA/Ca2+/TNAP foram confeccionados sobre discos de Ti, visando a modificação
superficial para aumento de bioatividade. Bicamadas de DMPA/Ca2+ foram transferidas
ao filme (Rtrans de 1,15), com a TNAP imobilizada na 2° camada, a partir de
monocamadas contendo diferentes razões molares TNAP:DMPA.
A formação de minerais em meio de SCL, na ausência e presença de TNAP coadsorvida em filmes de DMPA/Ca2+, está representada através do aumento dos valores
de A340nm na Figura 50. De uma maneira geral, há um aumento na formação de mineral
nos meios incubados com filmes na presença de TNAP; aumento este mais pronunciado
para os filmes confeccionados a partir de menores razões molares de TNAP:DMPA.

Figura 50 – Valores de absorbância em 340 nm do meio de SCL após exposição de
filmes LB de DMPA/Ca2+ na ausência ou presença de diferentes razões molares
TNAP:DMPA (indicadas na figura) sobre subfase de CaCl2 70 mmol L-1.

Em comparação com a condição de TNAP fisicamente adsorvida, os filmes LB
com a enzima imobilizada por meio da transferência das monocamadas mistas
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apresentaram uma indução de mineralização menos pronunciada (menores valores de
A340nm dentro do mesmo intervalo de tempo de análise), assim como a atividade
fosfohidrolítica destes (na ordem de pmol Pi min-1) também foi muito reduzida frente à
atividade daqueles (na ordem de mol Pi min-1). Possivelmente, a presença de alta
concentração de íons Ca2+ na subfase (durante a confecção dos filmes a partir das
monocamadas mistas) favoreceu a ligação deste íon em sítios específicos na enzima,
diminuindo sua atividade fosfohidrolítica e, portanto, a capacidade de indução de
mineralização da enzima imobilizada.
Após a exposição ao SCL, a morfologia das amostras foi avaliada por MEV,
obtendo as imagens representadas na Figura 51. Partículas nanométricas foram
formadas na superfície das amostras contendo TNAP imobilizada (Figura 51B e D),
ausentes nos filmes de DMPA/Ca2+ (Figura 51A e C). A co-adsorção de uma maior
quantidade de íons Ca2+ (evidenciada na Figura 23, pelo aumento de massa no filme,
devido subfase mais concentrada de CaCl2 70 mmol L-1) não é suficiente para induzir a
formação de mineral na superfície, sendo necessário também induzir um aumento na
concentração de íons PO43- na interface sólido-líquido, garantida pela atividade
fosfohidrolítica da enzima presente no filme LB.

Figura 51 – Micrografias de MEV de superfícies de Ti modificadas com filmes LB de
DMPA/Ca2+ na ausência (A,C) e presença (B,D) de TNAP imobilizada a partir de
monocamada mista de TNAP:DMPA 1:900, após 6 dias de exposição a SCL.
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Observa-se que a modificação com o filme misto DMPA/Ca2+/TNAP promove a
formação destas partículas de maneira não uniforme na superfície do Ti, através da
análise composicional representada na Figura 52, a qual apresenta uma composição
homogênea (correspondente ao Ti) e regiões pontuais com composição distinta;
contendo, segundo o espectro representado na Figura 53, elementos como P e O
(possivelmente oriundo de grupos PO43-), C (oriundo de grupos CO32- ou ainda de
cadeias hidrocarbônicas do fosfolipídeo), contendo ainda Cl, Mg e S, possivelmente
oriundos de íons de sais precipitados sobre a superfície.

Figura 52 – Micrografia de MEV composicional de superfície de Ti modificada com
filme LB de DMPA/Ca2+ na presença de TNAP imobilizada a partir de monocamada
mista de TNAP:DMPA 1:900, após 6 dias de exposição a SCL.

Ainda em uma análise composicional, verifica-se a presença dos mesmos grupos
funcionais obtidos para os filmes contendo TNAP fisicamente adsorvida, através dos
espectros de ATR-FTIR representados na Figura 54. Porém, nota-se que a banda de
absorção em 1030 cm-1 apresenta uma intensidade mais pronunciada nas amostras que
contêm TNAP imobilizada; uma diferença mais notável do que aquela verificada na
Figura 48, indicando que houve efetivamente a formação de uma fase mineral de
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fosfato, corroborando com o intenso sinal de P verificado na Figura 53 (em
determinadas regiões da superfície modificada).

Figura 53 – Espectro de EDS da superfície de Ti, referente à região 1 representada na
Figura 52.

Além disto, houve uma diminuição da intensidade desta banda de PO43- com o
aumento das razões molares TNAP:DMPA, de maneira análoga ao que fora verificado
para os valores de A340nm no 6° dia de incubação em SCL (Figura 50), apresentando
menores intensidades para amostras confeccionadas a partir de monocamadas com
maiores razões TNAP:DMPA; demonstrando, mais uma vez, uma correlação direta
entre a nucleação de mineral no interior da solução e o crescimento deste na superfície
de Ti modificada.
Mais uma vez evidencia-se a importância da indução de formação de uma fase
mineral devido à geração local de íons PO43-, atribuída graças à atividade
fosfohidrolítica da TNAP. Apesar da atividade pNFFase da TNAP fisicamente
adsorvida (Tabela 7) ser cerca de 103 vezes maior que aquela obtida nos filmes mistos
(Figura 43), é necessário um intervalo de tempo cerca de 5 vezes maior (em relação aos
filmes mistos) para estes induzirem a formação de fosfatos de cálcio na superfície de Ti.
Esta diferença possivelmente é decorrência das condições de deposição, uma vez
que a metodologia baseada na adsorção física parte de uma subfase de CaCl2 mais
diluída que aquela utilizada na formação do filme misto. Desta forma, os filmes
confeccionados a partir de subfase de CaCl2 mais concentrada pode ter favorecido uma
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maior co-adsorção destes íons (favorecendo a nucleação e crescimento de mineral).
Ressaltando que utiliza-se uma concentração deste sal na subfase a fim de atingir um
estado de força iônica que permite a co-adsorção do sistema misto TNAP/DMPA
(Figura 30).

Figura 54 – Espectros de ATR-FTIR de superfícies de Ti modificadas com filmes LB
de DMPA/Ca2+ na ausência ou presença de TNAP imobilizada a partir de monocamadas
mistas com diferentes razões molares TNAP:DMPA (indicadas na figura), após 6 dias
de exposição a SCL.

Apesar da análise composicional por EDS e ATR-FTIR indicar a formação de
uma fase mineral de fosfato, a análise por DRX das amostras na ausência e presença de
TNAP indicou apenas padrões de difração correspondentes à superfície de Ti, como
verifica-se nos difratogramas na Figura 55. Vale a pena ressaltar que o equipamento
utilizado não possui acessório para a análise de filmes finos, o que possivelmente
inviabilizou a detecção de uma fase mineral de fosfato.
Além da composição química, observam-se mudanças significativas nas
propriedades superficiais das amostras contendo a TNAP após 6 dias de exposição ao
SCL, como observado pelos dados Tabela 9. Após a exposição ao SCL, o filme
DMPA/Ca2+, por apresentar um final hidrofílico, devido à orientação das cabeças
polares do lipídeo para a região externa do filme, provocou uma diminuição do ângulo
de contato (AC) da água em relação à superfície não-modificada (nem exposta ao SCL)
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de Ti, indicando um aumento da hidrofilicidade da superfície, que é refletido em
aumento também da componente polar (P) da energia superficial total (que
praticamente não sofreu modificação).

Figura 55 – Padrões de difração de superfícies de Ti modificadas com filmes LB de
DMPA/Ca2+ na ausência ou presença de TNAP imobilizada a partir de monocamadas
mistas com diferentes razões molares TNAP:DMPA (indicadas na figura), após 6 dias
de exposição a SCL.

Tabela 9 – Ângulo de contato de água (AC), energia livre de superfície (S) e suas
componentes polar (P) e dispersiva (D) de superfícies de Ti modificadas com filmes
LB de DMPA/Ca2+ na ausência ou presença de TNAP imobilizada a partir de
monocamadas mistas com diferentes razões molares TNAP:DMPA, após 6 dias de
exposição a SCL
Razão Molar

AC

S

P

D

TNAP:DMPA

(°)

(mJ m-2)

(mJ m-2)

(mJ m-2)

Ti*

72,15 ± 0,9

38,0 ± 1,8

10,7 ± 0,9

27,3 ± 1,6

0:1

65,4 ± 0,9

39,6 ± 0,7

28,9 ± 0,5

10,6 ± 0,4

1:1400

53,3 ± 0,8

48,2 ± 0,7

21,2 ± 0,6

27,0 ± 0,3

1:900

51,8 ± 0,5

43,4 ± 0,7

17,5 ± 0,4

25,9 ± 0,5

1:680

65,9 ± 0,3

42,4 ± 1,3

13,5 ± 0,5

29,2 ± 1,1
*Não exposto ao SCL
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Já na presença de TNAP, observa-se um aumento mais expressivo de S (em
conjunto com um aumento na hidrofilicidade superficial indicada pela diminuição do
AC), devido um aumento na P (sem modificação significativa na D). Este efeito pode
estar relacionado com a presença de uma fase mineral, induzida pela presença da
TNAP, formada sobre a superfície de Ti.
O aumento na razão molar TNAP:DMPA (na monocamada que deu origem aos
filmes mistos) provocou uma diminuição nos valores de P e, consequentemente, nos
valores de S, até apresentar um AC (na razão molar 1:680) similar ao observado para a
superfície exposta ao SCL modificada apenas com DMPA/Ca2+. Este comportamento
também foi observado para as intensidades da banda de 1030 cm-1 de ATR-FTIR
(Figura 54) e dos valores de A340 no 6° dia de incubação no SCL (Figura 50), que
indicam uma menor formação de fase mineral para os filmes LB confeccionados a partir
de maiores razões molares TNAP:DMPA (explicando tais diferenças nas propriedades
superficiais das amostras contendo a enzima).

4.8. Cultivo de Osteoblastos sobre os Filmes de DMPA/Ca2+/TNAP
Mais uma vez, sob as mesmas condições descritas na seção 4.5.2, filmes LB
mistos de DMPA/Ca2+/TNAP foram confeccionados transferindo bicamadas de
DMPA/Ca2+ sobre discos de Ti, com a TNAP imobilizada na 2° camada (a partir da
monocamada mista de TNAP:DMPA 1:1400). O final do filme com a cabeça polar do
lipídeo garante hidrofilicidade ao mesmo; fator importante na viabilidade celular
durante o crescimento de células osteogênicas.
A fim de avaliar o efeito da modificação superficial no comportamento de
osteoblastos (sobretudo, se a presença da enzima no template do filme LB promove
sinalização para a proliferação), foi realizado um cultivo sobre as superfícies de Ti, na
ausência e presença de filmes de DMPA/Ca2+ (contendo ou não TNAP imobilizada a
partir da monocamada mista). Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 56.
Como as propriedades de adesão celular inicial sobre a superfície modificada
eram o foco deste estudo, tal ensaio de viabilidade celular foi restrito até o 10° dia.
Observa-se que não há diferença significativa na proliferação das células osteogênicas
cultivadas sobre a superfície de Ti modificadas com os filmes LB (com ou sem TNAP)
em relação ao controle de Ti limpo. Observa-se um mínimo de viabilidade no 7° dia de
cultivo e posteriormente um pequeno acréscimo desta no 10° dia de cultivo. Resultados
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semelhantes foram observados para superfícies de Ti modificadas com filmes LB
híbridos (contendo uma fase mineral), devido a influência dos íons Ca2+ co-adsorvidos
no filme, com uma posterior recuperação de viabilidade [62].

Figura 56 – Viabilidade celular obtida para cultura de osteoblastos em função do tempo
na presença de discos de Ti sem modificações (preto) e modificados com filmes LB de
DMPA/Ca2+ na ausência (cinza) e presença (branco) de TNAP imobilizada, a partir de
monocamadas mistas com razão molar TNAP:DMPA 1:1400.

Possivelmente a diminuição da viabilidade celular foi maior para os filmes de
DMPA/Ca2+ (em relação aos filmes mistos com a enzima) devido uma maior quantidade
de íons Ca2+ co-adsorvidos neste template. Como não há uma modificação muito
significativa na proliferação dos osteoblastos sobre os filmes mistos contendo a enzima
(frente à superfície controle de Ti), tal condição de imobilização da TNAP não foi capaz
de promover uma sinalização celular que estimule uma indução na adesão e proliferação
celular. Outros fatores poderiam ser avaliados em adição, tais como: atividade de
fosfatase alcalina, proteína total e síntese de colágeno.
Finalmente, a morfologia das células cultivadas (em diferentes intervalos de
tempo) sobre estas superfícies de Ti modificadas ou não com os filmes DMPA/Ca2+ (na
ausência e presença de TNAP) foi caracterizada por MEV. As micrografias obtidas
estão representadas nas Figura 57 e Figura 58. Foram obtidos recobrimentos de
monocamadas celulares em todas as condições, sendo possível observar células com
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morfologias achatadas sobre as superfícies; indicando uma boa adesão destas nos
suportes de Ti, tanto na ausência quanto na presença dos filmes LB.

Figura 57 – Micrografias de MEV após 3 dias de cultura de osteoblastos sobre
superfícies de Ti sem modificações e modificados com filmes LB de DMPA/Ca2+ na
ausência e presença de TNAP imobilizada, a partir de monocamadas mistas com razão
molar TNAP:DMPA 1:1400.

Como uma das propriedades interfaciais mais importantes na definição da
morfologia e adesão celular é a S, todas as superfícies em questão apresentaram-se
hidrofílicas frente ao cultivo celular; até mesmo para os suportes de Ti não-modificados
(de acordo com o valor de AC da água menor que 90°, relatado na Tabela 9),
possivelmente devido ao tratamento superficial durante o preparo do suporte de Ti no
plasma de argônio (aumento da hidrofilicidade ao introduzir grupos hidroxila aos óxidos
superficiais do metal).
Após 3 dias de cultura celular (Figura 57), observa-se o extravasamento de fibras
de colágeno e a formação de nódulos de mineralização de dimensões nanométricas de
para as células cultivadas sobre as superfícies de Ti contendo o filme de DMPA/Ca2+ e
DMPA/Ca2+/TNAP. Este resultado indica que a modificação superficial com o filme
promoveu uma indução na mineralização inicial das células osteogênicas cultivadas.
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Figura 58 – Micrografias de MEV após 10 dias de cultura de osteoblastos sobre
superfícies de Ti sem modificações e modificados com filmes LB de DMPA/Ca2+ na
ausência e presença de TNAP imobilizada, a partir de monocamadas mistas com razão
molar TNAP:DMPA 1:1400.

Após 10 dias de cultura celular (Figura 58), observa-se que as células encontramse em uma morfologia mais alongada, com a presença de nódulos de mineralização em
todas as condições, como pode ser observado para maiores aumentos (3000x). Todas as
células exibem extravasamento de matriz celular contendo fibras de colágeno.
Desta forma, não só o preparo da superfície de titânio (a fim de torna-la mais
hidrofílica) como também sua modificação com os filmes LB são condições favoráveis
para a adesão, proliferação e crescimento das células osteogênicas; permitindo a
formação de uma monocamada celular que induz a formação de uma matriz celular
proteica (majoritariamente constituída por colágeno) e posterior formação de minerais
orientados pelas fibrilas proteicas. A presença de TNAP nos filmes parece não
influenciar na diferenciação celular e no seu efeito mineralizador.
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4

Conclusões
Dentre os diferentes tensoativos analisados, o DMPA foi escolhido na confecção

de filmes devido à alta rigidez de suas monocamadas e sua capacidade de co-adsorver
íons Ca2+ ao template LB; a partir de uma subfase de CaCl2 de alta força iônica a fim de
co-adsorver TNAP à monocamada. Foi possível realizar uma adsorção física desta
enzima em filmes de DMPA/Ca2+ sob um regime de monocamada da enzima, com uma
atividade fosfohidrolítica correspondente a cerca de 7% em relação ao meio
homogêneo. A formação dos filmes LB a partir das monocamadas mistas de
DMPA/TNAP/Ca2+ promoveu um decréscimo ainda maior da atividade fosfohidrolítica.
Apesar destas diminuições após a imobilização da enzima, a presença da mesma
provocou uma maior indução de formação de mineral nos filmes LB. Observou-se a
formação de uma fase mineral na superfície das amostras contendo a TNAP imobilizada
nos filmes, constituída por fosfato de cálcio; uma vez que fora verificada a presença de
bandas de estiramento referentes ao PO43- e presença do sinal do elemento Ca nos
espectros de EDS. Esta fase mineral foi responsável pelo aumento da hidrofilicidade e
molhabilidade da superfície modificada. O recobrimento superficial com os filmes LB,
tanto na ausência quanto presença de TNAP, permitiram a adesão e proliferação de
células osteogênicas.
Estes resultados demonstraram que a modificação de suportes de Ti com os filmes
mistos de LB TNAP/DMPA não só induziram a formação de uma fase mineral, como
também permitiram o crescimento de células essenciais na histogênese óssea. Foram
ainda determinadas as proporções entre o lipídeo/TNAP ideais para otimizar sua
atividade fosfohidrolítica e sua capacidade indutora na formação de minerais. Tais
resultados indicaram que a metodologia abordada foi responsável por um aumento na
bioatividade da superfície de Ti, tornando-as possivelmente mais osteointegráveis.
Portanto, os resultados aqui relatados servem como um ponto de partida para estudos
futuros na modificação superficial de titânio baseadas nesta metodologia, a fim de
construir materiais de implante ósseo com maior capacidade osteoindutora.
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