
Resumo 

O principal objectivo desta dissertação consistiu no desenvolvimento e aplicação de, técnicas 

electroanalíticas em estudos de citocompatibilidade específica, com o intuito de avaliar in vitro as 

interacções existentes na interface osso-implante entre os produtos de corrosão libertados do aço 

inoxidável AISI 316L, aquando da sua utilização como implante ortopédico, e as células ósseas, bem 

como caracterizar o processo de mineralização.  

Técnicas de voltametria de redis solução com adsorção foram desenvolvidas e optimizadas, 

recorrendo ao uso de um rnicroeléctrodo revestido com um filme de mercúrio, para a quantificação de 

ferro, crómio e níquel em concentrações da ordem das partes por bilião, em meios de cultura 

recolhidos de testes de citocompatibilidade efectuados in vitro com células derivadas de medula 

óssea de coelho, rato e homem. Estas células foram cultivadas, em condições experimentais que 

favorecem a proliferação e diferenciação de osteoblastos, e expostas a várias concentrações de 

suspensões metálicas contendo os produtos da dissolução electroquímica do aço inoxidável AISI 

316L, bem como os seus componentes maioritários (ferro, crómio e níquel) preparados a partir dos 

sais.  

Neste trabalho, foram também desenvolvidos métodos potenciométricos, baseados em padrões que 

simulam o meio de cultura dez ou duas vezes diluído, para a determinação, respectivamente, de 

cálcio total e ionizado que, combinados com a técnica de espectrofotometria (esta técnica foi usada 

para monitorizar a variação da concentração de fósforo, no meio de cultura, com o tempo nos ensaios 

de biocompatibilidade), ajudaram a avaliar o processo de mineralização.  

A associação dos resultados da análise dos meios de cultura (relativa, nomeadamente, à 

quantificação de ferro, crómio, níquel, cálcio total e ionizado, bem como fósforo) com os obtidos pelos 

ensaios morfológicos, histoquímicos e bioquímicos possibilitou a caracterização dos efeitos 

provocados por diferentes doses de produtos de corrosão na morfologia, proliferação, diferenciação e 

função de osteoblastos derivados da medula óssea de coelho, rato e homem. Os resultados obtidos 

indicaram que a inibição do metabolismo, as reacções de toxicidade e alterações da estrutura e 

síntese do tecido podem, de facto, ocorrer na presença de produtos de corrosão, bem como, 

geralmente, a severidade da resposta celular aumenta à medida que aumenta a concentração das 

suspensões metálicas às quais as células estão expostas. Outra observação interessante verificada 

foi a diminuição da concentração de crómio (com excepção do crómio no estado de oxidação 

trivalente) e níquel no meio de cultura na presença de células de rato e de homem. Estes elementos 

parecem ser, provavelmente, os responsáveis pela toxicidade dos produtos de corrosão do aço 

inoxidável AISI 316L para as concentrações subletais investigadas (i.e. 8.95x10-6 mol/L Fe + 2.35x10-

6 mol/L Cr + 1.72x10-6 mol/L Ni e 8.78x10-6 mol/L Fe + 4.31x10-6 mol/L Cr + 2.56x10-6 mol/L Ni).  



Abstract 

The main goal of the present work was to develop and apply suitable, electroanalytical procedures to 

characterise cytocompatibility tests envisaged to evaluate in vitro the interactions of the major metal 

ions that are released during the corrosion of a 316L stainless steel orthopaedic implant with bone 

cells at the tissue-implant interface, and the mineralisation process.  

Adsorptive stripping voltammetric procedures, using a mercury film microelectrode, were optimised to 

quantify down to the part per billion level iron, chromium and nickel in samples of incubation medium 

collected from rabbit, rat and human bone marrow derived cells, cultured in experimental conditions 

that favour the proliferation and differentiation of osteoblastic cells, and exposed to different 

concentrations of 316L stainless steel corrosion products and the corresponding major separate metal 

ions.  

Direct potentiometric procedures for total and ionised calcium determination were developed based on 

standards which simulated the osteoblast-like cell culture medium ten-fold (total calcium quantification) 

or two-fold (ionised calcium quantification) diluted, and applied in combination with spectrophotometry 

(this technique was used to monitor the alteration of the phosphorus concentration in the cell culture 

medium throughout the incubation time of the in vitro biocompatibility tests) to help to characterise the 

mineralisation process in cultures grown in control conditions and exposed to metallic slurries.  

The combination of the chemical analyses of the incubation media (concerning namely, iron, 

chromium, nickel, total and ionised calcium and phosphorus) with morphological (observation by light 

microscopy, scanning electron microscopy coupled with X-ray microanalysis as well as transmission 

electron microscopy), histochemical (identification of alkaline phosphatase positive cells and calcium 

and phosphates deposits) and biochemical (enzymatic reduction of MTT, alkaline phosphatase 

activity, DNA content and total protein content) assays provided means to shed some light on the 

dose- and time-effects of the degradation products on rabbit, rat and human osteoblast - like cells 

morphology, proliferation, differentiation and function. The results obtained indicated that inhibition of 

normal metabolism, toxic reactions and alterations of tissue synthesis and structure can occur in the 

presence of corrosion products and also that, generally, the severity of the cellular response increases 

as the concentration of the metallic slurries at which cells were exposed increased. Interestingly, nickel 

and chromium (not the species in the trivalent state) were found to be retained by cells and appear, 

probably, to be the elements responsible for the toxicity of stainless steel corrosion products at the 

sublethal concentrations (i.e. 8.95x10-6 mol/L Fe + 2.35x10-6 mol/L Cr + 1.72x10-6 mol/L Ni and 

8.78x10-6 mol/L Fe + 4.31x10-6 mol/L Cr + 2.56x10-6 mol/L Ni) studied.  


