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RESUMO 

 
O Titânio comercialmente puro (cpTi) é amplamente utilizado em implantes 

ortopédicos e dentais graças às suas propriedades físico-químicas. Mudanças 

na superfície do cpTi podem determinar respostas funcionais nas células 

influenciando a fixação e estabilização do implante. Muitos métodos de 

modificação na superfície podem ser aplicados para aumentar a rugosidade 

como, por exemplo, tratamentos mecânicos, químicos, eletroquímicos e a 

plasma.  Este último, quando realizado em atmosfera de argônio gera uma 

superfície rugosa com boas propriedades mecânicas sem alterar a composição 

química do material. Superfícies rugosas geralmente são mais biocompatíveis 

que as lisas, pois esse tipo de topografia facilita os processos de adesão e 

proliferação celular.  Além da topografia, as reações biológicas desencadeadas 

em resposta ao implante contribuem de forma significativa para o sucesso do 

mesmo. Dentre estas reações, o estresse oxidativo tem sido apontado como 

um dos principais responsáveis por falhas na implantação. Diante do exposto, o 

potencial oxidativo das superfícies de titânio tratadas e não tratadas a plasma 

em atmosfera de argônio foi avaliado neste trabalho. Para tanto, células CHO-

k1 foram cultivadas sobre as superfícies de titânio (tratadas e não tratadas). 

Após três dias de cultivo o potencial oxidativo foi investigado por meio da 

quantificação de espécies reativas, análise da capacidade antioxidante e 

análise de biomarcadores de dano oxidativo (lipoperoxidação, carbonilação 

protéica e oxidação das bases do DNA). Os resultados obtidos indicam que 

ambas as superfícies de titânio induzem estresse oxidativo, sendo o peróxido 

de hidrogênio a principal espécie envolvida. O tratamento a plasma reduziu os 

danos oxidativos e promoveu melhora na habilidade celular em responder ao 

estresse oxidativo. Deste modo, a modificação da superfície de titânio através 

do tratamento a plasma pode ser uma alternativa para a obtenção de um 

material com melhor biocompatibilidade.  

 

 

Palavras chave: Biomaterial, Titânio, Plasma de argônio e Estresse Oxidativo 

Apoio Financeiro: CAPES/CNPq 
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ABSTRACT  
 

Commercially pure Titanium (cp Ti) is a material largely used in orthopedic and 

dental implants due to its biocompatibility properties. Changes in the surface of 

cp Ti can determine the functional response of the cells such as facilitating 

implant fixation and stabilization, and increased roughness of the surface has 

been shown to improve adhesion and cellular proliferation. Various surface 

modification methods have been developed to increase roughness, such as 

mechanical, chemical, electrochemical and plasma treatment. An argon plasma 

treatment generates a surface that has good mechanical proprieties without 

chemical composition modification. Besides the topography, biological 

responses to the implant contribute significantly to its success. Oxidative stress 

induced by the biomaterials is considered one of the major causes of implant 

failure. For this reason the oxidative potential of titanium surfaces subjected to 

plasma treatment was evaluated on this work.  CHO-k1 cells were cultivated on 

smooth or roughed Ti disks, and after three days, the redox balance was 

investigated measuring reactive oxygen species (ROS) generation, total 

antioxidant capacity and biomarkers of ROS attack. The results showed cells 

grown on titanium surfaces are subjected to intracellular oxidative stress due to 

hydrogen peroxide generation. Titanium discs subjected to the plasma 

treatment induced less oxidative stress than the untreated ones, which resulted 

in improved cellular ability. Our data suggest that plasma treated titanium may 

be a more biocompatible biomaterial. 

 

 

Keywords: Biomaterial, Titanium, Plasma treatment, Oxidative stress 
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1. Introdução 
 

1.1. Biomaterial  

 
É considerado como biomaterial todo e qualquer material, substância ou 

combinação de substâncias de origem natural ou sintética, que interage com 

sistemas biológicos com intuito de tratar, aumentar, ou substituir qualquer 

tecido, órgão ou função do corpo por qualquer período de tempo (Tweden et 

al., 1995).  

Ao longo da história, diversos materiais têm sido utilizados como 

biomateriais, por exemplo, a madeira encontrada em múmias substituindo 

dedos e o ouro utilizado na substituição de dentes perdidos. Com a evolução 

tecnológica, a procura por novos e melhores biomateriais também aumentou, 

proporcionando o desenvolvimento das pesquisas nesse campo. Atualmente, 

os implantes podem ser de três tipos: metálicos, poliméricos, cerâmicos e 

compósitos, sendo os metálicos os de maior aplicação clínica.  

Algumas propriedades tais como: biocompatibilidade, biofuncionalidade, 

adesão celular, propriedades mecânicas adequadas, processabilidade e preços 

compatíveis com a realidade sócio econômica de cada país são fundamentais 

para considerar um material como um bom biomaterial (Breme et al., 1988, 

Moura  2007). A biocompatibilidade é tipicamente definida como a habilidade 

do material em desenvolver respostas adequadas no hospedeiro quando 

utilizado com finalidades específicas (Hsu et al., 2009; Williams et al., 2008). 

Diversos fatores inerentes ao material influenciam a sua biocompatibilidade e 

devem ser levados em consideração para o sucesso a longo prazo do implante. 

Alguns desses fatores são: propriedades das superfícies; toxicidade; 

biodegradação; esterilização; reações químicas do implante e reações 

biológicas ao implante (Spencer e Textor, 2007).  

Dentre os biomateriais o titânio e suas ligas metálicas destacam-se por 

serem os mais empregados em implantes ortopédicos e dentários (Bachle e 

Kohal, 2004; Herath et al., 2005; Nicula et al., 2007; MacDonald et al., 2011). 

Tradicionalmente, os implantes a base de titânio são considerados como 

materiais duráveis e biocompatíveis para aplicações vasculares, ortopédicas e 

dentais (Jayaraman et al., 2004, Zhao et al., 2005). Isso se deve principalmente 

às propriedades físicas, mecânicas e químicas desse metal que apresenta 
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baixo módulo elástico e melhor resistência à corrosão (Hsu et al., 2009), sendo 

assim, conhecidos por sua excelente biocompatibilidade (Ratner et al., 2001; 

Liu et al., 2004; Lefaix et al., 2007; Wilches et al., 2008). 

 

1.2. Titânio 

 

O titânio é um elemento de transição do grupo IV, apresentando-se 

complexado a outros elementos como o oxigênio, principalmente nas formas de 

rutilo (TiO2) e ilmenita (FeTiO3), encontradas em depósitos espalhados por todo 

o globo terrestre. Já a sua forma livre não é encontrada na natureza. 

Entretanto, é o nono elemento mais abundante entre todos e o segundo entre 

os metais de transição, só ficando atrás do ferro (Nordman et al., 1986). 

Descoberto na Inglaterra em 1791, por William Gregor durante o estudo de 

uma areia ―magnética‖, o titânio só recebeu essa denominação cinco anos 

depois, quando M. H. Klaproth redescobriu o elemento que supunha ser uma 

nova terra no rutilo. A nomenclatura vem do latim titans, os filhos da Terra (Liu 

et al., 2004). 

Este metal vem sendo extensamente usado para várias aplicações, desde 

os anos 40. Seu composto de maior importância sob o ponto de vista industrial 

é o dióxido de titânio. Devido a sua extrema brancura e elevado índice de 

refração ele é utilizado na fabricação de tintas, esmaltes, papel, borracha, 

têxteis, plásticos, cerâmicas, cosméticos e na composição de bloqueadores 

solares, graças a sua capacidade de absorver luz ultravioleta (Renh et al., 

2003). Além disso, o titânio é utilizado na fabricação de equipamentos que 

exigem leveza, resistência mecânica e resistência à corrosão. Na maior parte 

dos casos utiliza-se na forma de ligas com outros metais como o alumínio, 

ferro, cromo, molibdênio e vanádio. A maioria dos produtos de titânio 

comercialmente puro (cpTi) contém traços de alguns desses elementos 

(Albrektsson, 1983). 

Alves Jr. et al. (2005) relataram que qualquer biomaterial, uma vez em 

contato com o meio biológico, sofre mudanças dinâmicas nas propriedades de 

sua superfície envolvendo uma cascata de reações que ocorre entre ela e o 

meio biológico, formando um ―filme de condicionamento‖ que modula as 

respostas celulares do hospedeiro. A estabilidade química ocasionada pelo 

B 
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recobrimento desse filme é uma das propriedades que fazem do titânio um 

excelente biomaterial. Quando usinado, o cpTi  é exposto a uma atmosfera 

composta de ar e substâncias lubrificantes e resfriadoras, tornando-o 

susceptível à dissociação das moléculas de oxigênio no ar, o que resulta na 

formação extremamente rápida de óxido em sua superfície (Kasemo et al., 

2002).  

Em meio fisiológico, a camada óxida desempenha papel protetor 

prevenindo o contato entre o meio fisiológico e o metal, dessa forma não há 

contato direto entre o metal e os tecidos circunvizinhos, mas sim entre o tecido 

e a camada óxida presente. O esquema dessa interação é mostrado na figura 1 

(Kasemo et al., 2002).  

 

Figura 1: Ilustração esquemática da interface formada entre o metal e o tecido através da camada óxida 
do titânio. Adaptado de Kasemo et al. (2002). 

 

1.3.  Osseointregração 

 

A maneira como o metal e os tecidos vizinhos interagem é muito 

importante para o processo de adaptação celular. Neste processo, a interação 

entre a célula e o material ocorre via receptores de adesão, e é um passo 

chave para que ocorra aposição direta do tecido ósseo ao material implantado 

(Figura 2) (Finke et al., 2008, Simon et al., 2002).  
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Figura 2: Representação da superfície do implante e sua interação com as moléculas do fluido tecidual. 
Adaptado de Kasemo et al. (2002). 

 

No caso de implantes ortopédicos, o estresse mecânico sofrido por eles 

no corpo favorece a formação, transporte e acúmulo de partículas resultantes 

do desgaste deste material. Esse fenômeno é intensificado quando os 

implantes possuem maior mobilidade, devido a um afrouxamento provocado 

por osteointegração imperfeita, o que aumenta a liberação e corrosão de 

elementos metálicos (Katzer et al., 2003). Alguns estudos têm demonstrado 

que as partículas de titânio liberadas podem ser encontradas em tecidos 

ósseos adjacentes ao implante, ou até mesmo em locais distantes como, 

fígado, baço, em pequenos agregados de macrófagos e até em nódulos 

linfóides para-aórtico (Langkamer et al., 1993; Case et al., 1994; Jacobs,1998). 

A fixação de fraturas do joelho e do quadril, recolocações dentárias e 

outros implantes cirúrgicos são procedimentos comuns realizados nos últimos 

anos para substituir ou restaurar a função do osso fraturado e das articulações 

danificadas (Zhang et al., 2008). Resultados clínicos satisfatórios dependem da 

capacidade do implante de manter a fixação estável da fratura. Entretanto, 

cerca de 25% das cirurgias de implante no quadril requerem revisões para 

recuperação do implante de titânio. Isto ocorre porque a vida funcional média 

do titânio ortopédico implantado hoje é de 10 a 25 anos (American Academy of 

Orthopaedic Surgeons 2005, Khang et al., 2008). A cirurgia ortopédica de 
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reparo adicional é um imenso desconforto para o paciente. Em virtude disso, o 

número de pesquisas a fim de melhorar a qualidade dos implantes é crescente.  

As características da superfície do implante são decisivas para garantir a 

osseointegração do tecido medular no sítio de implantação. As propriedades da 

superfície do implante exercem uma forte influencia na quantidade e qualidade 

das células que aderem e conseqüentemente no crescimento tissular (Rosales-

Leal et al., 2010). Numerosos estudos foram feitos para modificar a superfície 

dos implantes de titânio através de tratamentos mecânicos, físicos e químicos, 

proporcionando o surgimento de uma nova engenharia: A Engenharia ―de 

Tecidos‖. 

 

1.4.  A engenharia de tecidos 

 

Essa nova modalidade de engenharia é dedicada à pesquisa para 

desenvolver tratamentos que aperfeiçoem as respostas celulares e teciduais 

frente ao contato com um determinado material através da modificação da 

textura e ou química da superfície (Keller, 1989, Williams et al., 2008). A 

interação metal-tecido parece estar intimamente relacionada com os diferentes 

tratamentos aplicados nas superfícies (Jiang et al., 2009).  

Diversos estudos têm demonstrado que a composição ou topografia da 

superfície de um implante exerce forte influência no processo de 

osseointegração e na resistência biomecânica do enxerto (Boyan et al., 1996; 

Nebe et al., 2005; Chiesa et al., 2006). Superfícies porosas podem melhorar a 

fixação e a estabilização dos implantes em contraste com as superfícies 

polidas. Pesquisas recentes têm demonstrado que superfícies rugosas de 

titânio aceleram a taxa de osseointegração e favorecem a fixação biomecânica 

de implantes (Takemoto et al., 2005; Kim et al., 2006; Layrolle et al., 2007). As 

superfícies rugosas apresentam um maior contato com a medula óssea (Chang 

et al., 1998, Larsson et al., 1996), além de favorecerem o desenvolvimento de 

atividades celulares como a ancoragem celular, melhorarem a síntese de 

colágeno, expressão de citocinas e fatores de crescimento, e formação de 

medula óssea (Endres et al., 2008). Adicionalmente, foi observado que estas 

superfícies favorecem a organização de fibronectinas e a adesão de 

osteoblastos humanos (Nebe et al., 2005). As características físico-químicas da 
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superfície do implante, tais como a porosidade, a topografia, a química, e a 

influência da carga elétrica afetam as reações biológicas que ocorrem na área 

entre o tecido e o implante (Hélary et al., 2008).  

As superfícies rugosas estão intimamente em contato com os líquidos 

corporais ou meio de cultura tornando-se oxidadas mais facilmente e 

rapidamente. Devido a isso, a superfície adquire carga positiva, permitindo o 

melhor ancoramento das proteínas (Endres et al., 2008). Assim, as 

propriedades da superfície do biomaterial vão proporcionar uma maior ou 

menor interação com a água e, consequentemente, com as proteínas de 

ancoragem. A interação entre a superfície hidrofílica (com maior afinidade pela 

água) e as biomoléculas solúveis influencia diretamente o comportamento 

celular. Por exemplo, ela determina se as proteínas desnaturam ou não, como 

elas se orientam e se depositam (Kasemo et al., 2002). Um exemplo dessa 

interação é representada na figura 3. 

 

 

Figura 3: Representação da interação entre as proteínas e a superfície do implante através da forma 
como o implante se relaciona com as moléculas de água. Adaptado de Kasemo et al. (2002). 
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Dessa forma, diferentes topografias e composições físico-químicas de 

materiais foram desenvolvidas e testadas in vitro usando diferentes modelos 

celulares, com o objetivo de encontrar as que proporcionam uma melhor 

osseointegração e boa compatibilidade. Dentre os diferentes métodos 

existentes, aqueles que utilizam o plasma como fonte energética são os que 

mais avançaram nos últimos anos, devido a sua versatilidade (Alves Jr. et al., 

2005). 

  

1.5.  Modificação superficial a plasma 

 

O plasma consiste numa atmosfera contendo elétrons, íons e partículas 

neutras energéticas (Guerra Neto, 2005). Em nível laboratorial, ele é obtido 

através de uma descarga elétrica em gás, pela aplicação de uma diferença de 

potencial entre dois eletrodos inseridos numa câmara, em pressões inferiores a 

100 Pa. A diferença de potencial será responsável pela aceleração de elétrons 

que colidirá com átomos e moléculas neutras do gás, produzindo íons e novos 

elétrons. Os íons produzidos serão acelerados para o eletrodo polarizado 

catodicamente, participando de uma série de efeitos, entre eles: o aquecimento 

do cátodo pela transferência de energia dos íons; a criação de defeitos pela 

retirada dos átomos da superfície (sputtering); colisões elásticas e a reação 

superficial acelerada devido à presença de espécies mais ativas que em 

processos convencionais (Guerra Neto, 2005). Tratamentos a plasma, como a 

implantação energética de íons, são utilizados para modificar as características 

das superfícies de titânio (Alonso et al., 1997; El-Hossary et al., 2005; Lopez-

Heredia et al., 2008).  Usando o plasma altamente energético, os íons podem 

ser introduzidos nas superfícies de titânio ou os seus revestimentos podem ser 

preparados modificando as propriedades da superfície alvo (Tereshko et al., 

2007). 

No processo de erosão por plasma as condições da descarga são 

modificadas de modo a diminuir a taxa de sputtering. Isto significa dizer que 

apenas íons do gás da descarga estão presentes no plasma, ou seja, átomos 

da superfície do cátodo oco não são retirados por bombardeamento. Se a 

atmosfera é composta por elementos muito reativos como o oxigênio, por 

exemplo, íons desse elemento reagem com átomos da superfície que se 
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pretende modificar e, por volatilização dos produtos da reação, serão criados 

poros na superfície (Alves Jr, 1991).  

Os testes de biocompatibilidade realizados nas novas superfícies 

desenvolvidas a partir dos tratamentos superficiais incluem testes de 

sobrevivência, atividade intracelular (Maitz et al., 2005; Xue et al., 2007) e 

potencial genotóxico, o qual é um fator de extrema relevância na avaliação de 

materiais implantados (Jiang et al., 2008).  

O estresse oxidativo celular é um novo tópico na pesquisa de 

engenharia de tecidos, pois há evidências de uma possível relação entre 

estresse oxidativo e adesão celular (Parrish et al., 1999; Aikawa et al., 2002).  

Alguns estudos têm relatado que as vias cruciais de sinalização celular são 

reguladas pelo estado redox extra e intracelular, e que as espécies reativas de 

oxigênio funcionam como moléculas de sinalização intracelular (Nygren et al., 

2001).  

 

1.6.     Espécies Reativas  

 

Nas últimas décadas, inúmeras pesquisas têm sido realizadas para 

esclarecer o papel dos radicais livres em processos fisiopatológicos como 

envelhecimento, câncer, aterosclerose, inflamação, entre outros (Ferreira e 

Matsubara, 1997). Entretanto, radical livre não é o termo ideal para designar os 

agentes reativos patogênicos, pois alguns deles não apresentam elétrons 

desemparelhados em sua última camada, sendo o termo espécie reativa o 

mais apropriado. Em sistemas biológicos a maioria dessas espécies é derivada 

do metabolismo do oxigênio. 

O oxigênio possui um par de elétrons na camada de valência podendo 

facilmente ser reduzido, gerando uma série de metabólitos, que são 

coletivamente chamados de espécies reativas do oxigênio (ROS – reactive 

oxygen species). Fazem parte desse grupo espécies radicalares como o 

superóxido (O2
• –), hidroxila (OH•), peroxila (RO2

•), alcoxila (RO•), hidroperoxila 

(HO2
•) e espécies não radicalares como o peróxido de hidrogênio (H2O2), ácido 

hipocloroso (HOCl), ozônio (O3), oxigênio singlete (1O2) e peroxinitrito (ONOO-). 

(Dean et al., 1997; Berlett et al., 1997; Klaunig et al., 2010).  
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As fontes de ROS podem ser endógenas e exógenas. As mitocôndrias 

geram continuamente essas espécies reativas como subprodutos da respiração 

celular, sendo sua principal fonte endógena (Finkel e Holbrook, 2000). Outras 

fontes endógenas de ROS são os neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, 

microssomos e peroxissomos. Macrófagos ativados levam a um aumento de 

uma variedade de espécies reativas do oxigênio, incluindo o ânion superóxido 

(O2
• –) óxido nítrico (NO•) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (Conner et al., 1996). 

Microssomos são responsáveis por 80% da concentração de H2O2 produzida in 

vivo em sítios de hiperóxia (Gupta et al., 1997; Valko et al., 2006). Já os 

peroxissomos são conhecidos por produzir H2O2, mas não O2
• – sob condições 

fisiológicas (Valko et al., 2006). Exogenamente, os agentes ambientais, 

compostos xenobióticos, como compostos clorinados e íons metálicos, agentes 

físicos (UV e radiação ionizante), e agentes químicos (fotossensibilizadores) 

podem gerar diretamente ou indiretamente a estimulação de ROS nas células 

(Valko  et al., 2006).  

As espécies reativas de oxigênio exercem tanto efeitos biológicos 

benéficos, tais como o controle da expressão gênica e mitogênese, como 

efeitos deletérios ocasionando danos aos componentes celulares, 

desencadeando respostas inflamatórias e reações enzimáticas envolvendo a 

cadeia de transporte de elétrons, durante a respiração, levando à morte celular 

(Bergamini et al., 2004), Portanto, são consideradas como os agentes tóxicos 

endógenos mais abundantes em organismos aeróbios, incluindo os mamíferos 

(Beckman et al., 1997). Níveis celulares elevados de ROS são formados 

quando células são expostas aos agentes redox e à radiação ionizante, 

induzindo danos no DNA, os quais incluem oxidação de bases, formação de 

sítios abásicos e quebras de fita dupla e simples de DNA, os quais podem ser 

mutagênicos e/ou citotóxicos (Friedberg et al., 2004). 

Durante a exposição ao peróxido de hidrogênio, muitas proteínas com 

os sítios de ligação a metais são susceptíveis a danos oxidativos, onde íons 

metálicos livres podem ser perdidos (Kang et al., 1997). Metais de transição 

podem reagir com H2O2 para produzir o radical hidroxila através da reação de 

Fenton, a qual gera danos nas bases ou nos açúcares do DNA. O radical 

hidroxila é a espécie oxidante mais reativa entre as ROS, sendo capaz de 

oxidar a maioria das macromoléculas, incluindo DNA, proteínas, lipídios e 
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carboidratos (Breen et al., 1995; Markowska-Szczupak et al. 2011; Ziech et al. 

2011). 

Grupos carbonilados (aldeídos e cetonas) são produzidos nas cadeias 

laterais das proteínas (especificamente prolina, arginina, lisina e treonina) 

quando elas são oxidadas (Dalle-Donne et al., 2003). Como esses motivos são 

quimicamente estáveis se tornam marcadores de ou para detecção de estresse 

oxidativo celular (Berlett, 1997). A peroxidação lipídica pode ser o maior 

contribuinte para a perda da função celular sob situações de estresse oxidativo. 

Por exemplo, a peroxidação em membranas microssomais leva à liberação de 

cálcio e ativação descontrolada de proteases e lipases cálcio-dependentes. 

(Nicotera et al., 1990; Geeraerts et al., 1991). Por sua vez, a peroxidação leva 

à permeabilização das membranas mitocondriais, induzindo interrupções na 

produção energética celular (Avery, 2011; Paradies et al., 2011). 

 

1.7. O sistema antioxidante 

 

O termo antioxidante apesar de amplamente utilizado é difícil de ser 

claramente definido. As células defendem-se com diferentes moléculas 

antioxidantes conforme a quantidade e a diversidade de espécies reativas 

presentes. A importância do antioxidante para a defesa celular dependerá de 

qual espécie foi gerada, como e onde ela foi produzida e qual molécula alvo foi 

danificada. Assim, a definição mais completa de antioxidante é: qualquer 

substância que retarde, previna ou remova danos oxidativos das moléculas 

alvo (Halliwell e Gutteridge, 2006). O sistema antioxidante é composto por 

mecanismos enzimáticos que compreende enzimas antioxidantes como a 

catalase (CAT), peroxidase (POD) e superóxido dismutase (SOD), e enzimas 

de reparo de DNA que atuam na remoção de danos oxidativos; e não 

enzimáticos que incluem os antioxidantes lipofílicos (tocoferóis, carotenóides e 

bioflavonóides) e hidrofílicos (glutationa e ascorbato) (Zhang et al., 2007).  

As principais enzimas antioxidantes são SOD, CAT e GPX (Glutationa 

peroxidase). Essas enzimas evitam o acúmulo de, respectivamente, O2•-, de 

H2O2 e a conseqüente produção de •OH, contra o qual não existe nenhum 

sistema enzimático de defesa. Essas enzimas junto com a glutationa e a 

vitamina E constituem a primeira linha de defesa do sistema antioxidante que 
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consiste em detoxificar o agente antes que ele cause lesão. A outra linha de 

defesa tem a função de reparar a lesão ocorrida, sendo constituída pelo ácido 

ascórbico, pela glutationa-redutase (GSH-Rd) entre outros. Com exceção da 

vitamina E (α-tocoferol), que é um antioxidante estrutural da membrana, a 

maior parte dos agentes antioxidantes está no meio intracelular. 

As superóxidos dismutases (SODs, EC 1.15.1.1) pertencem à família de 

metaloenzimas e catalisam a dismutação do ânion superóxido (O2-) gerando 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio (O2) (Ahn et al., 2007; Blokhina et al., 

2003). O peróxido formado é posteriormente metabolizado em água pela ação 

de outras enzimas como a catalase (Rover Júnior et al., 2001). A catalase 

(CAT, EC 1.11.1.6) decompõe H2O2 em água e O2. Essa enzima está presente 

em todos os tipos celulares de mamíferos e está localizada, principalmente, 

nos peroxissomas (Ahn et al., 2007; Blokhina et al., 2003).  

 

1.8. Estresse Oxidativo 

 

É essencial o equilíbrio entre as espécies oxidantes e o sistema de 

defesa antioxidante. O desequilíbrio entre a produção e a remoção desses 

agentes ocasiona o acúmulo dessas espécies, resultando em um estado pró-

oxidante denominado de estresse oxidativo (Ferreira e Matsubara, 1997; 

Bianchi e Antunes, 1999; Rover Júnior et al., 2001). Esse desbalanço pode 

resultar da diminuição dos antioxidantes e/ou do aumento na produção de 

espécies reativas. As lesões oxidativas decorrentes do estado pró-oxidante 

nem sempre resultam do ataque direto das espécies reativas às biomoléculas. 

Elas podem ser fruto de falhas nos sistemas de reparo e/ou da reposição das 

moléculas afetadas (Halliwell e Gutteridge, 2006). 

Dessa forma, a ação conjunta de todos os mecanismos de defesa 

determina a forma como a célula responde ao estresse oxidativo (Tsaryk et al., 

2007). Muitos estudos têm relacionado o titânio à geração de estresse oxidativo 

e de danos às biomoléculas (Schapira et al. 1995; Gurr et al. 2005, Ozmen et 

al., 2006; Tsaryk et al., 2007; Shukla et al., 2011). O estresse oxidativo em 

superfícies de titânio oriundo da produção de intermediário reativos na camada 

óxida ou em decorrência da resposta celular ao processo de corrosão do titânio 

é apontada como um dos principais responsáveis pela falha do implante 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6V-4NT84M6-2&_user=687335&_coverDate=10%2F31%2F2007&_alid=850968889&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5040&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000037878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687335&md5=2552d45eb61a25c9a6e9427ed4614103#bbib6
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6V-4NT84M6-2&_user=687335&_coverDate=10%2F31%2F2007&_alid=850968889&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5040&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000037878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687335&md5=2552d45eb61a25c9a6e9427ed4614103#bbib6
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6V-4NT84M6-2&_user=687335&_coverDate=10%2F31%2F2007&_alid=850968889&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5040&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000037878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687335&md5=2552d45eb61a25c9a6e9427ed4614103#bbib6
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(Kalbacova et al., 2007).  Wang et al., (2004) sugeriram que superfícies 

porosas de Si, TiO2, e ZnO podem gerar ROS. As espécies geradas podem 

induzir danos nas principais biomoléculas, as quais são associadas à 

genotoxicidade (Jiang et al., 2009).  

Em um recente estudo do nosso grupo, foi demonstrado que superfície de 

titânio tratada a plasma (STTP) induziu uma resposta genotóxica menor que a 

superfície de titânio polida (STP). Esse resultado pode ser atribuído à camada 

óxida mais espessa presente na superfície tratada que confere maior 

hidrofilicidade o que propicia a preservação do estado conformacional das 

proteínas adsorvidas e maior proteção a corrosão, evitando a liberação de 

partículas de titânio, íons e óxidos instáveis que induzem a formação de 

espécies reativas do oxigênio (ROS) (Tavares et al., 2009).  

A despeito de haverem muitos estudos que avaliam as respostas 

celulares ao estresse oxidativo, poucos esforços têm sido realizados com o 

intuito de avaliar esse parâmetro frente à biomateriais com superfícies tratadas. 

Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar a influência da modificação de 

superfícies de titânio, através do tratamento a plasma, na geração de uma 

reposta oxidativa in vitro e compará-la com o efeito gerado pela superfície sem 

tratamento.   
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2. Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o nível de estresse oxidativo em 

células CHO-k1 cultivadas sobre as superfícies de titânio tratadas e não 

tratadas a plasma.   

 

2.1. Objetivos específicos 

 

• Determinar a viabilidade celular após o crescimento sobre as superfícies 

estudadas; 

• Analisar a influência das superfícies de titânio na geração de espécies 

reativas nas células;  

• Avaliar o sistema antioxidante das células cultivadas sobre as 

superfícies de titânio;  

• Pesquisar a presença de danos oxidativos nas biomoléculas (lipídios, 

proteínas e DNA).  
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3. Materiais e Métodos  
 

No presente trabalho, uma nova superfície de titânio, produzida por 

tratamento a plasma em atmosfera de argônio em cátodo-oco, foi avaliada 

quanto ao seu potencial oxidativo no Laboratório de Biologia Molecular e 

Genômica (LBMG). Essa superfície foi desenvolvida e caracterizada no 

Laboratório de Processamento de Materiais a Plasma da UFRN. Além disso, 

análises eletroquímicas foram realizadas no Laboratório de Corrosão do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da USP para avaliar o 

potencial de corrosão da nova superfície. O delineamento experimental 

utilizado no presente estudo é esquematizado na figura 4. 

 

 
Figura 4: Delineamento experimental do trabalho 

 

  

Delineamento 
Experimental

Preparo e caracterização 
dos discos de titânio 

(Labplasma)

Cultivo das células 
CHO-k1 sobre os 
discos de titânios

Pesquisa de dano 
oxidativo em Lipídios, 

proteínas e DNA

Quantificação das 
espécies reativas, 

nitrito e H2O2

Análise do sistema 
Antioxidante

Avaliação da 
viabilidade  celular

Avaliação do potencial 
de corrossão dos discos 

de titânio. (IPEN)



Avaliação do estresse oxidativo induzido por superfícies de titânio 

Pós-Graduação em Bioquímica/UFRN                                                    Jana Dara Freires de Queiroz 

15 Materiais e Métodos 

3.1. Preparação e Caracterização dos discos de titânio  

 

As superfícies utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir do titânio cp 

grau II com granulometria de 100 m. A partir de barras de titânio foram obtidos 

discos, com diâmetro de 10 mm e espessura de 3 mm, lixados e polidos com 

alumina 0,1 m. Após o polimento, alguns discos foram submetidos a um 

tratamento adicional a plasma (Figura 5). Dessa forma foram obtidos discos 

com superfícies diferentes: polidas (sem tratamento adicional) e rugosas 

(tratadas a plasma com argônio na atmosfera a vácuo).  

Este tratamento consiste no bombardeamento da amostra por íons de 

argônio, ocorrendo picos térmicos pontuais. Os picos são responsáveis pela 

fusão de algumas partículas do pó de Ti na superfície, as quais no estado 

líquido migrarão, por efeito de capilaridade, para o interior da amostra criando 

―defeitos‖ na superfície de titânio polida, que contribuíram para o surgimento de 

reentrâncias e saliências no material. Este procedimento produziu uma 

superfície quimicamente semelhante ao disco de titânio não tratado, uma vez 

que o argônio é um gás inerte, mas com topografia diferente.  

  

Figura 5: A) Esquema do aparato experimental do Laboratório de Processamento de Materiais a plasma 

utilizado para o tratamento da superfície de titânio. B) Discos de titânio recebendo o tratamento a plasma. 
Fonte: Sá et al. (2009). 

Após a preparação dos discos, todos foram submetidos a um rígido 

protocolo de limpeza e esterilização proposto por Alves Jr e Guerra Neto 

(2005). Foram realizadas duas lavagens por 10 min em ultra-som com solução 

de DEIV 3E (Detergente enzimático) na relação de 2,5 mL para cada 500 mL 

de água bidestilada, para remoção de gorduras, proteínas e carboidratos. 

Seguiu-se uma lavagem com acetona absoluta e mais duas lavagens em água 

destilada por 10 min cada em ultra-som. As amostras foram secas com auxílio 
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de um secador comum, por aproximadamente um minuto e acondicionadas em 

embalagens apropriadas para esterilização em plasma de peróxido de 

hidrogênio. Antes do uso nos bioensaios, os discos foram lavados 

abundantemente com água destilada, secos em estufa a 60º C e autoclavados 

a 120° C por 20 min. 

A caracterização das amostras quanto à molhabilidade e rugosidade foi 

avaliada através da medição do ângulo de contato estático e da rugosidade 

média (Ra – do inglês: Roughness average). Esta última foi avaliada utilizando 

o rugosimetro Surtronic 3. O parâmetro Ra representa a média aritmética dos 

valores absolutos dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média. 

As medidas foram tomadas em toda a superfície dos discos em duas direções.  

 A preparação e caracterização das amostras de titânio utilizadas neste 

trabalho foram realizadas no Laboratório de Processamento de Materiais a 

Plasma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte coordenado pelo prof. 

Dr. Clodomiro Alves Jr.   

 

3.2. Cultura e tratamento das células  

 

Para a avaliação do estresse oxidativo induzido pelas superfícies de 

titânio foram utilizadas células do ovário de Hamster chinês (CHO-k1) cedidas 

gentilmente pelo Prof. Dr. Carlos Frederico Martins Menck (ICB-USP, São 

Paulo, SP). As células foram cultivadas em meio Dulbecco’s DMEM-high 

glucose (meio Eagle modificado com alta glicose), suplementado com 10% de 

soro fetal bovino e 100 U/mL de penicilina, 100 U/mL estreptomicina. A cultura 

foi mantida a 37º C em atmosfera úmida com 5% de CO2. 

As células CHO-k1 foram expostas às superfícies de titânio semeando 

1x105 células sobre os discos (tratados e não tratados) que estavam em placas 

de cultura de 24 poços. As culturas foram incubadas a 37º C em atmosfera 

úmida com 5% de CO2 até o recobrimento da superfície. O controle negativo 

consistiu em células cultivadas sobre o plástico da placa de cultura por 3 dias. 

Esse tempo foi utilizado por permitir o recobrimento total da superfície de titânio 

com células em monocamada. Após o período de incubação, as células foram 

desagregadas mecanicamente das superfícies com auxílio de um extrator 
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celular e então centrifugadas por 5 min a 1500 rpm. O precipitado de células foi 

ressuspendido em PBS e coletado para a realização dos bioensaios. 

 

3.3.  Citotoxicidade   

3.3.1. Integridade da membrana  
 

Antes e após o período de cada tratamento, foi realizada uma contagem 

das células CHO-k1 a fim de verificar a percentagem de células viáveis 

utilizando o corante Trypan blue. A identificação e contagem das células viáveis 

e não viáveis foi feita utilizando a câmara de Neubauer pela observação de 

células coradas em azul. O Trypan blue penetra apenas em células mortas, 

devido à perda da integridade da membrana plasmática. 

3.3.2. Atividade Mitocondrial 
 

A avaliação da citotoxicidade das superfícies de titânio polida e tratada a 

plasma também foi realizada através do teste MTT. Este teste é usado como 

um método indireto para monitorar a atividade metabólica da célula após a 

exposição ao material teste. O princípio consiste na absorção do sal brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) que é transformado pela 

desidrogenase mitocondrial em formazana. O produto, acumulado dentro da 

célula, é extraído através da adição de um solvente apropriado. O ensaio foi 

realizado como descrito por Mosmann (1983) com algumas modificações 

descritas a seguir.   

A solução de MTT a 1 mg/mL foi preparada pela dissolução em meio D-

MEM pobre, sem a adição de soro fetal bovino e antibiótico.  Após o cultivo 

celular sobre os discos de titânio (3 dias), 1 mL da solução de MTT foi 

adicionado em cada amostra na placa de 24 poços. Após 4 horas de incubação 

a 37º C em atmosfera úmida com 5% de CO2, o meio foi retirado e 1 mL da 

solução solubilizadora, que consiste em etanol absoluto, foi adicionada para 

lisar as células e dissolver os cristais de formazana. A placa foi mantida sob 

agitação constante durante cinco minutos em ambiente escuro. Posteriormente, 

100 μL do sobrenadante resultante foram transferidos para uma placa de 96 

poços e a densidade ótica foi medida em 570 nm de comprimento de onda, 

utilizando o leitor de microplaca µQuant (Biotek, EUA).  
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3.3.3. Ensaio clonogênico 
 

O ensaio de formação de colônias (CFU) também conhecido como 

ensaio clonogênico também foi utilizado para avaliar a citotoxicidade das 

amostras de titânio. Para isso, as células foram cultivadas sobre os discos de 

titânio por 3 dias. Após o período de tratamento, as células foram 

desagregadas dos discos e 300 células foram semeadas em placas de 60 mm 

(5 repetições para cada condição teste) e incubadas a 37 º C em atmosfera 

úmida com 5% de CO2. Uma semana depois, as colônias formadas foram 

fixadas em etanol,  coradas com cristal violeta e contadas. Para a análise, só 

foram consideradas colônias com número de células igual ou superior a 50 e a 

sobrevivência celular foi expressa em porcentagem do controle negativo. 

 

3.4. Análise do Ciclo Celular 

 

Para a análise das fases do ciclo celular, cerca de 1x105 células foram 

plaqueadas sobre os discos de titânio. Depois do período de tratamento as 

amostras foram marcadas com iodeto de propídeo (PI)  para a análise do ciclo 

celular por citometria de fluxo. Para tanto, o sobrenadante e as células 

tripsinizadas foram colocadas no mesmo tubo falcon de 15 mL e centrifugadas 

a 450 g por 15 min a 4 °C. O precipitado foi ressuspendido em 1 mL de etanol 

70% gelado, e as amostras foram mantidas a -20 C até o dia da análise. Neste 

dia, as amostras foram centrifugadas a 3.200g por 15 min a 4 °C, e o 

precipitado ressuspendido em 400 µL da solução de PI (200 µg/mL de RNAse 

A; 20 µg/mL de PI; 0,1 % de Triton-X 100; em PBS). As amostras foram 

mantidas por 1 hora a temperatura ambiente protegidas da luz. O material foi 

então analisado no Guava® PCA-96 System (Millipore, EUA). Os resultados 

foram analisados com o software ModFit (Becton Dickinson, EUA). Os 

experimentos foram realizados em triplicatas. 
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3.5. Estimativa da produção de espécies reativas 

 

A produção de espécies reativas nas células CHO-k1 cultivadas sobre os 

discos de titânio foi monitorada espectrofluorimetricamente usando 1 μM do 

corante permeável à membrana DCFDA (diacetato de 

diclorodihidrofluoresceína) (Le Bel et al., 1992). A fluorescência foi monitorada 

em 488 nm para excitação e 525 nm para emissão, com a largura da fenda de 

3 nm.  

O controle positivo consistiu em células cultivadas sobre o plástico da 

placa de cultura tratadas com antimicina A (250 ng/mL). A antimicina A é um 

antibiótico que age diretamente no Complexo III inibindo a cadeia 

transportadora de elétrons, causando disfunção mitocondrial com conseqüente 

aumento da produção interna de espécies reativas de oxigênio (Kowaltowski e 

Vercesi, 1999). 

3.5.1.   Produção de espécies reativas de oxigênio 
 

A produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) pelas células foi 

determinada através da conversão de 10 μM de Ampliflu Red (Sigma), na 

presença de 1 U/mL de peroxidase, em um composto altamente fluorescente, 

resorrufina (Zhou et al., 1997). A fluorescência foi monitorada ao longo do 

tempo em espectrofluorímetro Hitachi F-4500 usando comprimentos de onda de 

excitação e emissão de 563 e 587 nm, respectivamente, com largura da fenda 

de 5 nm. Sob estas condições, um aumento linear na fluorescência indica um 

aumento da taxa de liberação do H2O2. Células tratadas com antimicina A foram 

utilizadas como controle positivo. 

 

3.6. Avaliação do sistema antioxidante  

3.6.1. Capacidade antioxidante total (TAC) 
 

A capacidade antioxidante total (TAC) proporciona uma avaliação do 

panorama global da atividade antioxidante. Esse teste avalia a capacidade dos 

antioxidantes contidos na amostra de retirar os radicais livres gerados durante 

o ensaio. A avaliação da capacidade antioxidante total das células CHO-k1 
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após o tratamento com as superfícies de titânio foi realizada através do kit 

Antioxidant total assay (Sigma).  

Esse kit avalia a habilidade dos antioxidantes da amostra de inibirem a 

oxidação do ABTS (2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)) em 

cátion ABTS pela ação da metemoglobina. A quantidade do cátion produzida é 

monitorada pela leitura da absorbância. A capacidade dos antioxidantes de 

prevenir a formação do cátion é comparada com a do trolox, um análogo da 

vitamina E, e sua quantificação é expressa como equivalente milimolar de 

trolox.   

Após o período de tratamento, as células foram tripsinizadas e 

ressuspendidas em tampão de ensaio e sonicadas (2 pulsos de 30% de 

amplitude por 5 segundos). O extrato celular obtido foi centrifugado a 10.000 g 

por 15 minutos a 4 ºC e o sobrenadante utilizado para a realização do ensaio 

seguindo as orientações do fabricante. Neste protocolo os antioxidantes 

lipossolúveis e hidrossolúveis não são separados, dessa forma a ação 

combinada dos antioxidantes presentes na amostra foi avaliada.  

3.6.2.  Atividade das enzimas antioxidantes 
 

A atividade das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido 

dismutase (SOD) intracelular total (SOD1 e SOD2) foi mensurada no extrato 

celular obtido de células CHO-k1 cultivadas sobre as superfícies de titânio 

utilizando os kits: Catalase Assay Kit 707002 e Superoxide Dismutase Assay 

Kit 706002 (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Além disso, a SOD extracelular (SOD3), que é 

excretada no meio extracelular, foi mensurada no meio de cultura para avaliar a 

influência do contato celular com as superfícies de titânio. A concentração 

protéica das amostras foi determinada pelo método de Bradford e utilizada para 

normalizar a atividade enzimática detectada.  

 

3.7. Marcadores de estresse oxidativo em biomoléculas 

3.7.1. Quantificação da peroxidação lipídica 
 

Isoprostanos são eicosanóides produzidos de forma não enzimática 

através da oxidação do ácido araquidônico presente nos fosfolipídios por 
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espécies oxidantes. Após sua formação a molécula de isoprostano é clivada da 

bicamada lipídica e liberada no meio extracelular. Por isso, a dosagem de 

isoprostanos livres foi realizada no meio de cultura das células CHO-k1 após o 

cultivo sobre as superfícies de titânio utilizando o kit 8-isoprotane EIA (516351, 

Cayman Chemical Ann Arbor, MI). 

3.7.2. Quantificação das proteínas carboniladas 
 

O dano oxidativo em proteínas pode ocorrer devido ao ataque direto de 

espécies reativas, ou indiretamente através da sua ligação com produtos finais 

de lipoperoxidação. Muitos métodos podem ser utilizados para mensurar esse 

tipo de dano, mas a quantificação da carbonilação protéica é o teste mais 

comumente utilizado. O grupamento amina dos aminoácidos, ao ser atacado 

por espécies reativas, transforma-se em carbonil. A 2’,4’-dinitrofenilhidrazina 

(DNPH) liga-se a esse grupamento, gerando uma base de Schiff que produz 

uma hidrazona correspondente (Figura 6). Dessa forma, a carbonilação de 

proteínas pode ser avaliada colorimetricamente a 370 nm.  O conteúdo de 

grupamentos carbonil é calculado usando o coeficiente de absorção molar para 

hidrazonas alifáticas, 22000 M-1cm-1, e expresso como nmol carbonil/mg de 

proteína. Para este ensaio, foi utilizado o kit Protein carbonyl assay (Cayman), 

nos extratos protéicos das células CHO-k1 após o tratamento com as amostras 

de titânio.  

 

Figura 6: Esquema da reação bioquímica envolvida no ensaio de carbonilação protéica. Fonte: Manual do kit 

Protein Carbonyl Assay (10005020). 
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3.7.3. Ensaio cometa com formamidopirimidina DNA glicosilase (FPG) 
 

O ensaio cometa trata-se de um ensaio simples, rápido e eficiente na 

detecção de danos no DNA através da mudança no padrão de migração 

eletroforética do DNA de células individuais. Quando o DNA é danificado os 

fragmentos menores migram mais rapidamente que as moléculas inteiras 

proporcionando um rastro cuja imagem assemelha-se a um cometa. A enzima 

bacteriana formamidopirimidina DNA glicosilase (FPG) reconhece purinas 

oxidadas, produtos da oxidação do DNA, e alguns produtos alquilados 

aumentando o rastro eletroforético ao retirar esses sítios.  

Para a realização desse ensaio 10 μL da suspensão celular (1x 105) dos 

diferentes tratamentos foram ressuspendidos em 75 μL de agarose ―Low 

Melting‖ fundida, e posteriormente aplicados em lâminas microscópicas 

revestidas previamente com agarose normal 1%. Para a exposição dos 

núcleos, as lâminas foram incubadas em solução de lise (NaCl 2,5 M; Tris 10 

mM; EDTA 100 mM; Triton X-100 1%; DMSO 10%) a 4 ºC, por 16 h. Após esse 

período, foram lavadas com PBSA gelado e em seguida com o tampão da 

enzima. Foi adicionado uma solução contendo 50 µL do tampão da enzima e 5 

µL da enzima FPG. Após a colocação da lamínula, as lâminas foram incubadas 

por 30 minutos a 37º C. Passado o tempo de incubação, as lamínulas foram 

retiradas, as lâminas foram mergulhadas em água gelada e só então incubadas 

em solução de eletroforese alcalina (300 mM NaOH, 1 mM EDTA, pH > 13) por 

20 minutos e submetidas à eletroforese a 300 mA, 25 V por 30 minutos. Após a 

neutralização por lavagem com uma solução de 0.4 M Tris-HCl (pH 7,5), cada 

lâmina foi corada com 50 μL de brometo de etídio (20 µg/mL).  

As lâminas foram analisadas em microscópio de fluorescência (Nikon 

Eclipse E200) em aumento de 400 X e com grau de excitação de 590 nm. A 

quantificação dos danos foi feita através da análise do ―tail moment” (parâmetro 

calculado pelo sistema de análise computadorizada da imagem considerando a 

migração da cauda do cometa e a quantidade de DNA na cauda), utilizando o 

software CASP (http://www.casp.of.pl).   
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3.8. Avaliação do Potencial de corrosão 

 

O potencial de corrosão das superfícies de titânio foi avaliado através dos 

métodos eletroquímicos de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) 

e Polarização Potenciodinâmica realizados em colaboração no Laboratório de 

Corrosão do IPEN-USP sob a coordenação da Profª Isolda Costa.  

3.8.1. Ensaios Eletroquímicos 
 

Os discos de titânio foram imersos em PBS a 25 ºC e após 24h foram 

realizados os testes eletroquímicos utilizando o frequencímetro Gamry model 

EIS 300® acoplado ao potenciostato Gamry PCI 4/300. Todas as medidas de 

EIS foram obtidas no modo potenciostático e estabilizadas em potencial de 

circuito aberto. A amplitude do sinal sinusoidal foi de 10 mV (rms) e a faixa de 

freqüência investigada foi de 100 kHz a 10 mHz com taxa de aquisição de 10 

pontos por decada.   As medições de polarização potenciodinâmica foram 

obtidas na faixa de potencial de circuito aberto (OCP) até 1,5VECS com taxa de 

varredura de 1 mVs-1. As medidas de polarização foram realizadas depois dos 

testes de EIS. 

 

3.9. Análise Estatística 

 

Para todos os testes estatísticos, foi utilizado o software GraphPad- 

Prism4. Os dados foram apresentados utilizando médias e desvio padrão. 

Comparações entre os grupos foram feitas através de analises de variância de 

fatores (ANOVA one-way) seguida pelo pós teste de Tukey para múltiplas 

comparações e o pós teste de Dunnets para comparações dos grupos 2 a 2. 

Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

  



Avaliação do estresse oxidativo induzido por superfícies de titânio 

Pós-Graduação em Bioquímica/UFRN                                                    Jana Dara Freires de Queiroz 

24 Resultados 

4. Resultados 
 

4.1. Caracterização dos discos de titânio 

 

A medida do ângulo de contato foi menor para a Superfície de Titânio 

tratada a Plasma (STTP), quando comparada com a Superfície de Titânio 

Polida (STP), sem tratamento a plasma. Quanto menor o ângulo de contato, 

maior é a hidrofilicidade da superfície analisada e conseqüentemente maior a 

sua molhabilidade. Assim, STTP é mais hidrofílica que STP. 

A Superfície de Titânio tratada a Plasma caracteriza-se por apresentar 

rugosidade média (Ra – do inglês: Roughness average) de 0,11 µm de 

rugosidade, enquanto que a superfície de titânio polida apresentou um Ra de 

0,027 µm.  

 

4.2. Citotoxicidade   

 

A viabilidade das células CHO-k1 cultivadas em ambas as condições de 

tratamento foi verificada através de três técnicas complementares: o corante 

trypan blue, o sal tetrazólio MTT e o ensaio de formação de colônia (CFU). Os 

resultados das três metodologias foram semelhantes (Tabela 1). As células 

cultivadas sobre STP apresentaram diminuição de 30% (p<0.0001) na atividade 

mitocondrial medida através do teste MTT, enquanto que a atividade das 

células cultivadas sobre a STTP permaneceu praticamente inalterada quando 

comparada com o controle negativo. Dessa forma a STP acarretou maior morte 

celular durante o período de tratamento devido ao aumento nos níveis de 

estresse oxidativo.  

 

 

 

 

Figura 7: Superfícies de Titânio: A) Tratada a plasma (STTP) e B) Polida (STP) 

A B 
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Tabela 1: Viabilidade das células CHO-k1após crescimento sobre as superfícies de Ti (% do controle). 

Metodologia Condição teste 

 
CN STTP STP 

Trypan Blue 100 95 84 

MTT 100 92,5 70,03 

CFU 100 72,5 57 

 

CN: Controle Negativo (Placa de cultura)  

STTP: Superfície de Titânio Tratada a plasma 

STP: Superfície de Titânio Polida 

 

4.3. Análise do Ciclo Celular   

 

Visando verificar se a citotoxicidade observada era devido à parada do 

ciclo celular, foi realizada uma análise de progressão do ciclo da linhagem 

CHO-k1 após exposição às superfícies de titânio. Para tanto, as células foram 

cultivadas sobre as duas superfícies de titânio e sobre o plástico da placa de 

cultura (CN).  Após 3 dias de crescimento, as células foram recuperadas e o 

DNA foi marcado com PI. Ao analisar essas amostras no citômetro de fluxo, é 

possível identificar a fração de células que se encontram nas diferentes fases 

do ciclo celular, uma vez que: células na fase G0/G1 apresentam um genoma 

com conteúdo 2n; células na fase G2/M, que já passaram pela duplicação do 

seu DNA, apresentam conteúdo 4n (e assim, a marcação com PI é dobrada em 

relação às células em G0/G1); e células em fase S apresentam uma quantidade 

de DNA intermediária. 

Os resultados dessa análise estão representados na Tabela 1. É possível 

observar que não houve alteração estatisticamente significativa no ciclo celular 

das células crescidas sobre as superfícies de titânio quando comparadas com o 

controle negativo. Esse fenômeno indica que as superfícies analisadas não 

bloqueiam o ciclo celular. 
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Tabela 2: Efeito das superfícies de titânio no ciclo celular (%) das células CHO-k1. 

 
Fase do ciclo celular  

 
G0/G1 S G2/M 

CN  61,75 ± 3,9 21,35 ± 4 16,09 ± 1,2 

STTP  53,84 ± 7 24,7 ± 4 21,46 ± 8 

STP  53,27 ± 8 27,2 ± 9 19,53 ± 2 

CN: Controle Negativo (Placa de cultura)  

STTP: Superfície de Titânio Tratada a plasma 

STP: Superfície de Titânio Polida 

  

4.4. Dosagem de Espécies Reativas 

 

Os resultados de viabilidade celular, já apresentados, demonstram que o 

tratamento a plasma da superfície de titânio influencia o comportamento celular. 

A redução da viabilidade e da atividade mitocondrial, observada através dos 

testes com trypan blue, MTT e CFU, sugere que as células cultivadas sobre 

STP possam estar sob uma condição de estresse maior que as células 

cultivadas sobre a STTP. Para testar essa hipótese, foi avaliado o estado redox 

das células após o período de contato com as superfícies de titânio, através da 

sonda DCFDA, que em um ambiente de estresse oxidativo gera um produto 

fluorescente que pode ser quantificado. Embora essa sonda não indique o 

agente oxidativo envolvido, pois reage com diferentes espécies, permite avaliar 

o estado redox das células. 

 A Figura 8A apresenta os dados de fluorescência para a sonda DCFDA 

obtidos para cada condição teste. Os valores de fluorescência foram 

normalizados pelo número total de células e expressos em porcentagem do 

controle.  Esse resultado sugere que as células crescidas em ambas as 

superfícies estão sob estresse oxidativo, inclusive aquelas crescidas sobre a 

placa de cultura (CN) que apresentaram valores de fluorescência próximos aos 

do controle positivo (CP). Contudo, STP produziu maiores quantidades de 

espécies reativas quando comparada com STTP.    
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Estudos realizados com titânio apontam o peróxido de hidrogênio como 

principal responsável pelo desenvolvimento de estresse oxidativo (Suckla et al. 

2009). Para tanto, células crescidas sobre a superfície de titânio foram 

avaliadas quanto à geração de H2O2 utilizando a sonda Amplifu Red (Sigma) 

que é específica para essa espécie reativa. Como esperado, as amostras de 

titânio produzem maiores quantidades de peróxido de hidrogênio mostrando 

fluorescência mais elevada (Figura 8B). A superfície não tratada (STP) 

apresentou fluorescência mais intensa, superior à observada na superfície de 

titânio tratada (STTP) e aos controles negativo e positivo utilizados. É 

importante ressaltar que para essa análise os valores de CN foram inferiores 

aos das outras condições testes não corroborando com os resultados obtidos 

para a sonda DCFDA.  

A análise em conjunto desses resultados aparentemente conflitantes 

sugere que o H2O2 é uma das espécies reativas envolvidas no estresse 

ocasionado pelas superfícies de titânio. Entretanto, essa espécie pouco 

contribui para o estresse observado nas células crescidas sobre o plástico da 

placa de cultura (CN).  
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Figura 8: Detecção da produção de Espécies Reativas em Células CHO-k1 após tratamento com os 

discos de titânio. (A) Dosagem através da Sonda DCFH-DA (B) Detecção de H2O2 nas amostras 

usando a sonda Amplifu-Red. A antimicina A (250 ng/µl) foi utilizada como controle positivo. Valores 

médios obtidos para cada tratamento e apresentados em porcentagem em relação ao controle 

negativo. CN: Controle Negativo (Placa de cultura); STTP: Superfície de Titânio Tratada a plasma; 

STP: Superfície de Titânio Polida e CP: Controle Positivo. 
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4.5.  Avaliação do sistema antioxidante 

 

A avaliação do sistema antioxidante foi realizada a fim de traçar um perfil 

de resposta celular às espécies reativas geradas pelo tratamento com discos 

de titânio. As células crescidas sobre as diferentes superfícies de titânio 

apresentam uma tendência na redução da TAC quando comparadas com o 

controle negativo. 

O ensaio da capacidade antioxidante total (TAC) dosa a ação combinada 

de todos os constituintes do sistema antioxidante (enzimático e não-enzimático) 

capazes de detoxificar espécies reativas. Mesmo não apresentando 

significância estatística, os resultados em triplicata reproduziram a tendência 

observada nos dois experimentos realizados independentemente. Tanto as 

células cujo crescimento se deu sobre STTP como as que cresceram sobre 

STP apresentaram redução aparente da capacidade antioxidante total quando 

comparadas com o controle negativo (Figura 9).  
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Figura 9: Capacidade antioxidante total após 3 dias de crescimento sob o plástico da placa de cultura 

(CN), Superfície de Titânio Tratada a plasma (STTP) e da Superfície de Titânio Polida (STP). Valores 
médios obtidos para cada tratamento.  p<0.05.    

 

Os valores médios da atividade enzimática para superóxido dismutase 

(SOD) e catalase (CAT) são mostrados na Figura 10. Os resultados mostraram 

que após o tratamento com STTP a atividade da SOD intracelular (SOD1 e 

SOD2) foi significativamente menor que o grupo controle (p<0,05). O inverso é 

observado para atividade da SOD extracelular (SOD3) onde STTP apresentou 

atividade superior ao controle e STP (Figura 10A), já a atividade da CAT foi 

significativamente maior que o grupo controle (p<0,05) (Figura 10B). A 
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atividade de SOD e CAT não foi significativamente alterada para a superfície 

STP quando comparado ao controle negativo, entretanto houve diferença 

significativa (p<0,05) quando comparada com STTP. 
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Figura 10: Dosagem da atividade antioxidante. A) Dosagem da SOD intracelular total e de SOD 

extracelular (SOD3) B) Dosagem da catalase.  Para os dados de SOD intracelular total e catalase as 
dosagens foram feitas no extrato protéico células CHO-k1 após 3 dias de crescimento sob o plástico da 
placa de cultura (CN), Superfície de Titânio Tratada a plasma (STTP) e da Superfície de Titânio Polida 
(STP). Para avaliação da SOD 3 as dosagens foram feitas no meio de cultura após o período de 
tratamento. Valores médios obtidos para cada tratamento, *p <0.05 comparado com o controle negativo. 
** p <0.05 comparado com STTP. 

 

4.6. Marcadores de estresse oxidativo em biomoléculas 

4.6.1. Quantificação da peroxidação lipídica 
 

Visando verificar se as superfícies induzem dano lipídico foi realizada a 

dosagem de isoprostanos. O resultado não mostrou diferença na quantidade de 

isoprostano observada entre as condições analisadas (Figura 11), a qual foi 

praticamente a mesma em todas as amostras. Isso sugere que as superfícies 

não geram dano oxidativo nos lipídios de membrana.  
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Figura 11: Dosagem do 8-Isoprostano (marcador de peroxidação de biomembranas) no meio de cultura 

das células CHO-K1 após 3 dias de crescimento sobre o plástico da placa de cultura (CN), Superfície de 
Titânio Tratada a plasma (STTP) e da Superfície de Titânio Polida (STP). Valores médios obtidos de três 
experimentos independentes para cada condição teste.   

4.6.2. Quantificação das proteínas carboniladas 
 

Com o intuito de verificar se o estresse oxidativo observado nas 

superfícies leva à oxidação protéica, o conteúdo carbonil das amostras foi 

mensurado. Os dados obtidos mostram que a quantidade de carbonilação do 

extrato protéico oriundo do tratamento com STTP foi significativamente menor 

(p<0,05) que a quantidade encontrada após o tratamento com a STP, indicando 

que o tratamento a plasma favorece a capacidade celular em reduzir o dano 

oxidativo protéico gerado pelo titânio (Figura 12).  
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Figura 12: Quantificação da carbonilação de proteínas (marcador de dano oxidativo protéico) em células 

CHO-k1 após 3 dias de crescimento sob  o plástico da placa de cultura (CN), Superfície de Titânio 
Tratada a plasma (STTP) e da Superfície de Titânio Polida (STP). Valores médios obtidos de dois 
experimentos independentes em triplicata.  *

,
***p <0.05 comparado com o controle negativo. ** p <0.05 

entre STTP e STP. 
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4.6.3. Ensaio Cometa com FPG 
 

Com o intuito de verificar se as superfícies de Ti (tratada e não tratada a 

plasma) geram danos oxidativos ao DNA, foi utilizado o teste Cometa com FPG 

em células CHO-k1. Essa enzima cliva a base oxidada 8-oxoguanina e sua 

utilização no ensaio cometa permite a detecção de dano oxidativo. Foi 

observado dano em ambas as superfícies sem a presença da enzima. Ao 

adicionar a enzima, a quantidade de dano detectada aumentou para todas as 

condições teste analisadas (Figura 13), sugerindo que o tipo de dano ao DNA 

induzido nas células após o contato com as superfícies de titânio é em grande 

parte devido à presença da 8-oxoguanina. Entretanto, comparando as 

diferenças observadas com o controle negativo, apenas os danos presentes em 

STP foram considerados significativos (p<0,05). Quebras no DNA também 

foram encontradas nas células cultivadas sobre STTP, contudo, elas não foram 

estatisticamente significativas.  
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Figura 13: Efeito das superfícies de titânio polida (STP) e tratada (STTP) no dano oxidativo do DNA 

mensurado através do Ensaio Cometa com a enzima FPG utilizando células CHO-k1 após 3 dias de 
crescimento sobre as superfícies. Os dados do tail moment representam os valores médios de três 
experimentos independentes. *p <0.05 comparado com CN tampão. ** p <0.05 comparado com CN 
enzima. 
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4.7. Avaliação do Potencial de corrosão 

4.7.1. Ensaios Eletroquímicos 
 

Os resultados da EIS para as duas superfícies foram representados 

através dos Diagramas de Nyquist e do Ângulo de fase de Bode (figura 14). A 

modificação a plasma da superfície de titânio aparentemente levou à 

diminuição da resistência a corrosão, uma vez que STTP apresentou valores de 

impedância (Z) menores que os apresentados por STP como mostra a figura 

14A. A impedância é uma grandeza diretamente proporcional à resistência a 

corrosão. Assim quanto maior o valor de impedância de um material, maior a 

resistência que o mesmo impõe à passagem de elétrons. Ao diminuir a corrente 

elétrica que passa pelo material o processo de corrosão está diminuído, pois 

ocorre diminuição da retirada de elétrons do mesmo (dissolução do metal). O 

comportamento resistivo indicado em altas freqüências acima de 1 kHz, sugere 

que o filme de plasma é muito fino e sua contribuição não é evidenciada em 

altas freqüências. Apesar disto, o diagrama de Nyquist mostra claramente 

impedâncias significativamente mais elevadas associadas à STP.  
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Figura 14: Resultados obtidos por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica para STTP (Superfície de 

titânio tratada a plasma) e STP (Superfície de Titânio Polida) após 24h de imersão a 25 ºC. A) Diagramas 
de Nyquist, B) Diagramas de ângulo de fase de Bode.  
 

Os diagramas de ângulo de fase de Bode mostram que para médias e 

baixas freqüências, as superfícies de titânio estudadas apresentam 

comportamentos diferentes. Os resultados indicam o começo de um segundo 

processo sugerindo a presença de uma segunda constante a baixas 

freqüências para STP, enquanto que STTP apresentou apenas uma constante 

bem evidenciada. Contudo, a largura e a deformidade do pico do ângulo de 

fase sugerem a interação de pelo menos duas constantes, sendo uma delas 

provavelmente a presença da camada oxida.   
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Para avaliar se o tratamento a plasma de fato afetou a resistência à 

corrosão da superfície de titânio, ambas as superfícies foram expostas ao teste 

de polarização anódica e os resultados são mostrados na figura 15.  

 

Figura 15: Curvas de polarização potenciodinâmica para STTP (Superfície de titânio tratada a plasma) e 

STP (Superfície de Titânio Polida). Resultados obtidos após 24h de imersão em PBS a 25 ºC. Taxa de 
varredura: 1mV/s 
 

As curvas de polarização anódica corroboraram com os dados da EIS, 

onde STTP apresentou maior degradação, pois apresenta menor resistência à 

corrosão. Não há nenhuma indicação de desagregação do filme passivo para 

STP. Por outro lado, STTP apresentou maiores valores de densidades de 

corrente, inclusive em torno de potenciais de 1,2V. O aumento na densidade de 

corrente nesse potencial pode estar relacionado à reação de evolução de 

oxigênio em vez da quebra do filme passivo, entretanto essa relação não foi 

observada para STP. A explicação para essa diferença de comportamento 

entre as superfícies de titânio pode ser atribuída a uma maior permeabilidade 

do filme passivo sobre STTP, uma vez que essa amostra apresenta maior 

rugosidade, favorecendo o transporte de carga através deste filme quando 

comparado a STP.   

STP 

STTP 
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5. Discussão 
 

A capacidade de gerar estresse oxidativo de duas superfícies distintas de 

titânio foi estudada neste trabalho para avaliar a contribuição do estresse 

oxidativo no potencial genotóxico observado anteriormente para STP (Tavares 

et al., 2009). 

 As amostras que foram tratadas a plasma em atmosfera de argônio pelo 

método de catodo oco apresentaram uma superfície com boa molhabilidade, 

rugosidade superficial (Ra = 0,11) e com o centro da peça denso. Segundo 

Wennerberg et al. (1998) essa rugosidade é considerada ―rugosidade ótima‖. A 

grande vantagem de um produto com estas características é que associa a alta 

rugosidade superficial às boas propriedades mecânicas inerentes ao titânio 

sem tornar a peça quebradiça graças ao seu núcleo denso. Portanto o 

tratamento a plasma tornou a STTP melhor do que a STP, pois esta não 

apresenta rugosidade e é mais hidrofóbica.  

 A maior toxicidade observada nas células cultivadas na STP demonstrou 

que as células CHO-k1 foram influenciadas pelas propriedades da superfície 

desse novo biomaterial. A avaliação do potencial tóxico do titânio tem sido 

realizada com nanopartículas de TiO2, demonstrando  a redução da viabilidade 

celular através do teste MTT em diferentes linhagens celulares (Gurr et al., 

2005; Shukla et al., 2011; Xue et al., 2010; Di Virgilio et al., 2010). Contudo, é 

importante salientar que a redução na produção da formazana pode ser 

ocasionada por diminuição na taxa de proliferação celular e não somente pela 

redução da viabilidade celular (Zhang et al., 2007; Laparra et al., 2008). 

Para analisar o efeito das superfícies de titânio na proliferação celular, as 

fases do ciclo celular foram avaliadas neste trabalho. O ciclo celular consiste de 

cinco fases principais: G0 e G1 (fases de repouso), S (síntese de DNA), G2 

(após a síntese de DNA) e M (mitose), durante as quais o material genético é 

replicado e igualmente dividido para as células filhas. Foi observado o aumento 

da sub-população de células em S e G2/M e a diminuição de G0/G1 em ambas 

as superfícies de titânio em comparação com o controle negativo. Esse perfil é 

característico de células em proliferação, sugerindo que as amostras estudadas 

não induzem parada do ciclo celular. Por isso, os resultados observados pelo 
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teste MTT não podem ser atribuídos à inibição da proliferação celular, mas sim 

à toxicidade de STP que reduz a viabilidade celular.  

A fim de avaliar se a morte celular observada em STP ocorreu devido ao 

estresse oxidativo foram realizados ensaios que mensuram o nível de ROS, a 

atividade das enzimas antioxidantes e biomarcadores. O estresse oxidativo é 

um tópico recente nas pesquisas da engenharia dos tecidos. Alguns autores 

(Kinov et al., 2006; Kalbacova et al., 2007) acreditam na possibilidade de ROS 

estarem envolvidas na etiologia e patogênese da degeneração tecidual. Essa 

degeneração pode levar à perda asséptica do implante, uma das principais 

complicações do uso das próteses em longo prazo.  

Os resultados mostram que embora STTP não altere a função 

mitocondrial, ambas as superfícies modificam o estado redox das células CHO-

k1. Entretanto, das superfícies de titânio analisadas a STP foi responsável 

pelos maiores valores de fluorescência. Esse parâmetro foi avaliado utilizando 

sondas fluorescentes, onde o aumento da fluorescência é proporcional a 

formação de ROS. Estudos mostraram que a sonda DCFH-DA reage tanto com 

ROS como com RNS (Le bel et al., 1992; Halliwell e Gutteridge, 2006). Uma 

vez dentro da célula, DCFH-DA é transformada em DCFH pela ação de 

esterases citosólicas e só então convertida em DCF (produto fluorescente) 

pelos oxidantes presentes intracelularmente. Contudo, as células crescidas 

sobre o plástico da placa de cultura também apresentaram altos níveis de 

fluorescência para essa sonda, os quais estavam próximos ao controle positivo. 

Esse dado é um indicativo de que provavelmente o material da placa também 

induz estresse oxidativo, contudo sem alterar a viabilidade e a função 

mitocondrial das células.  

A sonda Amplifu Red é específica para H2O2 e as alterações observadas 

nesse teste sugerem que H2O2 seja uma das espécies reativas envolvidas no 

estresse oxidativo gerado pelas superfícies de titânio. Esses resultados 

corroboram com os achados de Schapira et al. (1995), que demonstraram o 

aumento na produção de espécies reativas de oxigênio após a exposição de 

ratos a TiO2. Em 1997, Rahman et al. mostraram que a elevação na produção 

de ROS em macrófagos alveolares de ratos e humanos ocorria após a 

exposição a UF-TiO2. Efeito semelhante foi encontrado em células de micróglia 

de ratos expostos a nanopartículas de titânio, onde o aumento na produção de 
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ROS foi imediato e prolongado (Long et al., 2007). Contudo, esse raciocínio 

não pode ser aplicado para o material plástico da placa. A baixa fluorescência 

observada para essa sonda sugere que o H2O2 pouco contribuiu para os altos 

valores observados com DCFH-DA. 

Os dados obtidos neste estudo forneceram informações relevantes a 

respeito da geração de estresse oxidativo induzido pelos discos de titânio. Foi 

estabelecida uma relação entre a exposição às superfícies de titânio e a 

geração de ROS com o estresse oxidativo observado em células CHO-k1 

cultivadas sobre essas superfícies, apesar de ambas gerarem estresse, a STP 

induziu a maior produção de ROS quando comparada com STTP.   

A capacidade antioxidante total das células mostrou-se aparentemente 

reduzida em ambas às superfícies, sugerindo consumo dos antioxidantes na 

tentativa de conter o aumento de ROS. Entretanto, somente em STTP as 

atividades de SOD e catalase apresentaram padrões significativamente 

diferentes do controle negativo. Para essa superfície foi observado aumento na 

atividade de SOD extracelular (SOD 3), redução de SOD intracelular (SOD 1 e 

SOD 2) e aumento da catalase. A maior secreção e ativação da SOD 3 

observada nessa superfície provavelmente é responsável pelo aumento na 

produção de H2O2 que se difunde para o meio intracelular, uma vez que STTP 

apresentou altos níveis de H2O2, mas não apresentou comprometimento 

mitocondrial. Sabe-se que as atividades de catalase e SOD podem ser 

reguladas pela presença de espécies reativas; o ânion superóxido reduz a 

atividade de catalase enquanto o H2O2 inibe SOD e induz um aumento na 

atividade de catalase (Gutteridge, 1995; Pereira et al., 2008). Essa relação não 

é absoluta, uma vez que o estresse oxidativo pode aumentar a atividade das 

enzimas antioxidantes (Matés, 2000; Husain et al., 2003). O mecanismo dessa 

indução inclui mudança na atividade enzimática das enzimas existentes e 

síntese de novo (Meilhac et al., 2000). Tsaryk et al. (2007) observaram que 0,5 

mM de H2O2 induziu um aumento na atividade de SOD em células endoteliais, 

mas não teve nenhum efeito na atividade de catalase. Dessa forma, os dados 

apresentados demonstram que o H2O2 gerado no meio extracelular pode ser o 

responsável pela ativação da catalase e inibição da atividade de SOD 

intracelular observada em STTP. 
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Não há na literatura um consenso sobre como o titânio influencia a 

atividade das enzimas antioxidantes. Wang et al. (2009) observaram que 

nanopartículas de TiO2 afetam a atividade de SOD de duas formas: em baixas 

e médias concentrações SOD foi estimulada enquanto em altas concentrações 

foi inibida. Essa mesma relação foi encontrada por Ma et al. (2009) ao 

avaliarem a relação in vitro entre TiO2 e atividade de SOD. Entretanto, Cheng-

Yu et al. (2008) não encontraram esse efeito em fibroblastos de ratos para 

nenhuma concentração de TiO2. Ozmen et al. (2005) observaram redução nos 

níveis das enzimas antioxidantes em tecidos circundantes aos implantes 

fabricados com titânio. Freyre-Fonseca et al. (2011), ao analisarem 

mitocôndrias isoladas de tecido pulmonar após tratamento com nanopartículas 

de TiO2, demonstraram que os níveis de ROS aumentaram proporcionalmente 

a perda da função mitocondrial, entretanto não foi verificada alteração nos 

níveis das enzimas antioxidantes. Houve uma maior alteração de ROS em STP, 

mas a atividade antioxidante não foi alterada como observado em STTP. Isso 

poderia ser explicado pela formação persistente de ROS dentro das células 

resultando na exaustão da atividade enzimática através da oxidação de 

proteínas (Davies et al., 1987). Portanto, STP pode estar reduzindo a 

capacidade de defesa das células aos danos oxidativos.  

Em condições de estresse, as espécies reativas atacam as biomoléculas 

causando danos bioquímicos irreversíveis com subseqüente dano tecidual, 

contribuindo, dessa forma, na gênese de várias doenças. Entretanto, o 

aumento de ROS e ativação das enzimas antioxidantes não implicam 

obrigatoriamente em dano oxidativo (Halliwell e Gutteridge, 2006). Assim, a 

presença de isoprostanos livres, carbonilação de proteínas e oxidação das 

bases do DNA foram verificadas para detectar danos oxidativos decorrentes do 

uso das superfícies de titânio. Não foi evidenciada a ocorrência de peroxidação 

lipídica através da dosagem de 8-isoprostanos livres, entretanto, os testes para 

detecção de oxidação proteica e ao DNA foram positivos para as duas 

superfícies analisadas.   

O grupamento carbonila é induzido in vivo e in vitro por diversos agentes 

oxidativos (Shacter, 2000) sendo o produto de oxidação proteica mais 

comumente mensurado. O cultivo com STP induziu uma maior formação desse 

grupamento que na STTP. A oxidação nos grupamentos laterais das proteínas, 
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levando a formação de proteínas carboniladas, é um dano irreversível, e tem 

efeito deletério na função e estabilidade protéica implicando na patogênese de 

muitas doenças (Petit et al., 2005). A maior oxidação observada nas proteínas 

das células cultivadas sobre STP pode explicar a não ativação das enzimas 

antioxidantes mesmo na presença de ROS, mediante uma possível falha na 

expressão e/ou função de SOD e CAT. Além de prejudicar o funcionamento das 

proteínas, a oxidação protéica pode ainda acarretar dano secundário em outras 

biomoléculas como, por exemplo, o DNA através do não funcionamento das 

enzimas de reparo (Halliwell e Gutteridge, 2006).  

O ensaio cometa é um teste muito importante e é considerado um método 

convencional na detecção de danos no DNA. O teste foi desenvolvido há 20 

anos para determinar a presença de quebras no DNA em células 

individualmente (Ostling, 1984). A versão com enzimas de reparo desse teste, 

proposta por Collins em 2001, detecta dano oxidativo das bases nitrogenadas. 

A enzima FPG reconhece e cliva a purina oxidada 8-oxoguanina aumentando a 

quantidade de quebras visualizadas no cometa. Portanto, a fim de avaliar o 

efeito de ambas as superfícies de titânio em causar danos oxidativo no DNA, o 

teste cometa com FPG foi realizado. Os dados desse teste mostraram que 

ambas as superfícies de titânio geram lesões oxidativas no DNA, embora estes 

índices sejam mais elevados para STP. Achados semelhantes foram descritos 

por Gurr et al. (2005)  e Suckla et al. (2011) onde partículas de TiO2 induziram 

aumento de ROS, gerando lesões oxidativas no DNA em células epiteliais 

humanas detectadas através do teste de cometa com FPG.  

Não existe um marcador universal para o estresse oxidativo e a falha ao 

encontrar peroxidação lipídica não é regra para não ocorrência de estresse. 

Lesões no DNA e nas proteínas são geralmente eventos injuriosos mais 

importantes (Halliwell e Gutteridge, 2006), essas lesões foram encontradas 

nesse trabalho ressaltando que o STP é mais prejudicial às células do que a 

STTP.  

A análise de todos os resultados indica que as propriedades da superfície 

podem influenciar no potencial oxidativo do material. Em 2005, Serrano et al., 

estudando filmes de policaprolactona tratados com NaOH para obtenção de um 

substrato com rugosidade nanométrica, observaram que ambos os filmes 

(tratados e não tratados) ocasionavam aumento na produção de ROS. Contudo 



Avaliação do estresse oxidativo induzido por superfícies de titânio 

Pós-Graduação em Bioquímica/UFRN                                                    Jana Dara Freires de Queiroz 

40 Discussão 

a análise de outros marcadores de estresse mostrou que os efeitos nocivos do 

excesso de ROS eram menos observados nos filmes tratados do que nos sem 

tratamento. A maior hidrofilicidade proporcionada pelo tratamento foi proposta 

pelos autores como responsável pela diferença de comportamento observado.  

O mesmo pode ter ocorrido com os discos de titânio que receberam tratamento 

a plasma uma vez que estes são mais hidrofílicos do que os não tratados. 

Em estudo anterior Tavares et al. (2009) mostraram que STP apresentou 

potencial mutagênico através dos testes de micronúcleo e aberrações 

cromossômicas em células CHO-k1 indicando a presença de danos no DNA 

oriundos antes da replicação. As alterações cromossômicas (CAs) observadas 

foram principalmente aberrações do tipo cromatídica (CTA): falhas; figuras e 

destacando-se o número de quebras. O tipo de quebra pode ser correlacionado 

com a fase do ciclo celular: quebras cromatídicas ocorrem na fase G2 e são 

mais freqüentes na fase S do ciclo celular do que as quebras do tipo 

cromossômicas (Albertini, 2000; Mateuca et al., 2006). Vale salientar que foi 

observado que as superfícies de titânio apresentaram aumento na quantidade 

de células em S e G2 quando comparadas com o controle negativo tornando-as 

mais susceptíveis a esse tipo de aberração cromossômica.  

Segundo Tavares et al. (2009), a diferença do potencial genotóxico de 

STP e STTP pode ser atribuída à alteração da camada de óxido após o 

tratamento, promovendo hidratação da superfície. A maior espessura da 

camada de óxido e conseqüentemente, maior hidrofilicidade, mantém as 

proteínas adsorvidas nesta camada em seu estado conformacional normal, 

enquanto que em STP, a maior hidrofobicidade da superfície, ocasiona 

mudanças conformacionais nas proteínas, podendo desencadear eventos que 

proporcionam a instabilidade genômica da célula.  

Outra hipótese levantada por Tavares et al. (2009) para explicar a 

diferença de resposta gerada por STP e STTP  foi a resistência à corrosão das 

superfícies. Nesta hipótese, a superfície polida teria uma camada de óxido mais 

fina, e conseqüentemente seria mais susceptível à corrosão. Logo, o processo 

eletroquímico que ocorre durante a corrosão da superfície polida ocasionaria a 

liberação de partículas de titânio, íons e óxidos instáveis, favorecendo o 

surgimento de radicais livres, como a hidroxila. A hidroxila pode ocasionar um 

aumento do estresse oxidativo no interior das células ou oxidar diretamente as 



Avaliação do estresse oxidativo induzido por superfícies de titânio 

Pós-Graduação em Bioquímica/UFRN                                                    Jana Dara Freires de Queiroz 

41 Discussão 

moléculas de DNA, culminando no aumento dos efeitos genotóxicos 

mensurados por Tavares et al. (2009). Já a superfície de titânio tratada a 

plasma, teria uma camada de óxido mais espessa, e, portanto maior resistência 

à corrosão, evitando a ocorrência de reações redox. Contudo, os dados de 

corrosão obtidos nesse trabalho não corroboram com esta hipótese proposta 

por Tavares et al. (2009).  

Neste trabalho, a resistência à corrosão foi avaliada através dos valores 

do potencial de corrosão de STTP e STP. Quanto maior o potencial de corrosão 

de um material, maior será a sua resistência a corrosão. Estudos com cpTi II 

demonstraram que potenciais abaixo de -1,0V são considerados corrosivos 

(Nakagawa et al, 2002). O tratamento a plasma resultou na diminuição da 

resistência à corrosão quando comparado a STP. Apesar disso, as densidades 

de corrente encontradas em STTP foram muito baixas e típicas de materiais 

passivos. Esse resultado sugere que o tratamento a plasma não causa 

corrosão embora diminuía a resistência à mesma. Esse fato pode ser atribuído 

a elevada estabilidade do titânio em ambientes contendo cloreto. Chen et al. 

(1998) encontraram dados semelhantes ao estudarem a resistência a corrosão 

de diferentes tipos de superfícies rugosas de titânio. Todas as superfícies 

analisadas apresentaram boa resistência à corrosão, contudo foi observada 

uma queda na resistência à medida que a rugosidade da superfície aumentava. 

Isso ocorre com superfícies rugosas porque embora apresentem uma camada 

oxida maior esta não é distribuída regularmente na superfície gerando ―pontos‖ 

de corrosão.  

Dessa forma o menor potencial oxidativo de STTP pode ser atribuído à 

manutenção das proteínas no seu estado normal melhorando os processos de 

adesão e proliferação celular e a habilidade das células em responder ao 

estresse oxidativo. Além disso, a presença de ―pontos‖ de corrosão em STTP 

provavelmente estimula a secreção e ativação da SOD extracelular observada 

nessa superfície, desencadeando a resposta antioxidante observada. Já o 

potencial oxidativo de STP pode ser ocasionado por alterações na conformação 

das proteínas que, ao dificultar a adesão celular na superfície, desencadeariam 

eventos prejudiciais à função mitocondrial, aumentando a produção endógena 

de ROS e reduzindo a capacidade de defesa aos danos. Logo, as diferentes 

respostas celulares observadas nas superfícies de titânio foram decorrentes da 
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rugosidade e conseqüente maior hidrofilicidade obtida através do tratamento a 

plasma. Comportamento semelhante foi observado por Eriksson et al. (2001), 

onde as células cultivadas sobre superfície rugosa apresentaram maior 

expressão de receptores de adesão e menor produção de ROS 

independente da espessura da camada oxida. Isso sugere que a 

topografia da superfície tem maior impacto do que a espessura da camada nas 

respostas celulares observadas. 

O estresse oxidativo observado em STTP é decorrente do maior potencial 

corrosivo apresentado por essa superfície que ao estimular a secreção de SOD 

3 acarreta o aumento de H2O2 extracelular que uma vez no meio intracelular 

desencadeia uma resposta celular mais eficiente (Figura 16A). Já em STP, o 

estresse oxidativo deve-se a dificuldade de adesão e proliferação que as 

células encontram devido à menor hidrofilicidade dessa superfície (Figura 16B). 

A redução nos danos oxidativos a DNA e proteínas para células crescidas em 

STTP demonstra que o tratamento a plasma apesar de aumentar o potencial 

corrosivo da superfície proporciona um ambiente menos hostil que a STP. 

Portanto, o tratamento a plasma pode ser uma importante ferramenta na busca 

por um material mais biocompatível. A maneira como as células respondem as 

duas superfícies de titânio é apresentada na figura 16 e resulta da junção das 

duas hipóteses propostas por Tavares et al. (2009).  

Estes resultados corroboram com resultados prévios obtidos em nosso 

laboratório (Tavares et al. 2009) e elucidam o provável mecanismo bioquímico 

responsável pelas anomalias cromossômicas obtidas após tratamento com 

STP. Além disso, os resultados reforçam a hipótese de que o STTP apresenta 

uma maior aplicabilidade biológica. 
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Figura 16: Esquema do mecanismo de resposta envolvido na adaptação das células as superfícies de 

titânio. (A) STTP (B) STP.  

  

A 
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6. Conclusão 
 

Diante do exposto, podemos chegar às seguintes conclusões: 

 

• O tratamento a plasma melhorou a viabilidade celular ao titânio; 

• As superfícies utilizadas neste trabalho produziram diferentes respostas 

ao estresse oxidativo nas células CHO-k1, corroborando com a idéia de 

que as propriedades da superfície podem alterar a resposta funcional da 

célula frente a um material;  

• A STTP desencadeia uma resposta antioxidante mais eficiente, uma vez 

que os danos oxidativos observados para o tratamento com essa 

superfície, foram menores que os verificados com o tratamento com 

STP;  

• A modificação da superfície de titânio através do tratamento a plasma 

pode ser uma alternativa para a obtenção de um material com melhor 

biocompatibilidade no tocante ao estresse oxidativo; 

• A redução nos danos observados para a superfície de titânio tratada a 

plasma pode ser atribuída, principalmente, à maior hidrofilicidade, o que 

assegura a manutenção do estado conformacional das proteínas 

adsorvidas nesta camada, facilitando a adesão celular, reduzindo o 

estresse gerado nesse processo.  
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