
Abstract 
 
Several promising multifunctional biomaterials are currently being investigated and 

applied to new types of artificial organs and advanced medical devices. However, metals 

are still the more suitable biomaterials to replace hard tissue due to good bone matching 

mechanical properties. 

The physiological stability of titanium associated with its corrosion resistance as well as 

exceptional mechanical properties and favorable osteointegration, makes it one of the 

most used biomaterials for bone and cartilage replacement. 

When biomaterials are implanted in the body, proteins immediately adsorb onto the 

implant surfaces. The tissue response to implanted materials arises mainly from 

differences in the adsorption of proteins that depend on surface parameters, such as 

chemical composition, surface roughness, and surface charge, among others. 

The main objective of this thesis was to identify the main features that govern the protein 

adsorption on titanium oxide surfaces using different topographies, at the nanometric 

scale. The experimental approach involved two key proteins, albumin (HSA) and 

fibronectin (FN), adsorbed both from single protein, as well as from complex protein 

solutions. Albumin is the predominant plasma protein, and is generally considered to 

“passivate” surfaces preventing cell adhesion and greatly reducing the acute 

inflammatory response to the material. On the contrary, FN is an adhesive protein of the 

extracellular matrix (ECM) required for integrinreceptor-based cell adhesion, 

cytoskeleton reorganization, proliferation, and differentiation. 

This work was based on the preparation and characterization of titanium oxide surfaces 

chemically similar to those used in clinical practice, with different roughnesses. Two 

surfaces, TiO2 sputtered on Si (TiO2 sp), and TiO2 formed on commercially pure 

titanium after H2O2 immersion (TiO2 cp), were developed. The two surfaces presented 

identical chemical composition but different topography, as shown by XPS, wettability 

studies, and AFM. Surface roughness was always significantly higher on the TiO2 cp 

surfaces. 

Subsequently, the above TiO2 surfaces were evaluated regarding their ability to adsorb 

human serum albumin, HSA, or human plasma fibronectin, FN, both from single protein 



solutions, plasma, and diluted plasma. FN showed a contrasting affinity to the TiO2 

surfaces, as compared to HSA. A higher affinity of the FN solution to the TiO2 cp 

surface was found, as compared to the TiO2 sp. The radiolabelling data also shown 

more FN adsorbed onto TiO2 cp than onto TiO2 sp surfaces. However, FN molecules 

appeared to be more strongly attached to the former surface, as suggested by the work 

of adhesion and by the exchangeability studies, following the trend observed for 

albumin. AFM allowed direct visualization of the adsorbed FN in air and in liquid, on both 

surfaces tested. Upon adsorption, FN appeared to form globular aggregates or 

ellipsoids. The FN aggregates coalesced forming clusters as time of adsorption and 

concentration increased. AFM results provided novel evidence that FN adsorbs 

spontaneously as self-assembly at TiO2 surfaces, as a function of time. The aggregate 

structure is an intermediate feature shared by some protein fibrillar assemblies at 

interfaces, which is believed to promote cell adhesion, and cytoskeleton organization. 

Finally, the effect of competitive preadsorption of HSA and FN on both TiO2 substrates 

from binary protein mixtures and from 10% plasma on osteoblast adhesion and 

morphology was investigated, using MC3T3-E1 osteoblasts. Our results showed a direct 

correlation between osteoblast adhesion and the amounts of FN and HSA adsorbed on 

TiO2 surfaces. In addition, fewer osteoblasts adhered after 4 and 24h to both substrates 

after prepreadsorbed with HSA, HSA/FN=200 and 10% plasma, as compared to the 

surfaces preadsorbed with FN and HSA/FN=1. For the latter, FN was able to 

compensate the inhibitory effect of HSA on osteoblast adhesion. Therefore, the 

presence of lower amounts of co-adsorbed albumin may improve presentation of FN in a 

more integrin-recognized conformation. This fact suggests that some degree of 

molecular packing prevents loss of integrin-binding activity. 

FN reversibility does not seem to be dependent on the HSA/FN adsorption mass ratio in 

solution, suggesting that FN competitively adsorbs to TiO2 in a favorable conformation 

allowing exchange with other FN molecules in solution. 

In conclusion, the HSA and FN adsorption pattern on TiO2 and the subsequent 

response of osteoblasts (cell adhesion and morphology), depends on the type of TiO2 

surface. The presence of lower amounts of co-adsorbed albumin may improve the 



exposure of FN in a more integrinrecognized conformation, suggesting that some 

degree of molecular packing is likely to prevent loss of integrin-binding activity. 

 

 

Resumo 
 

Presentemente existe uma vasta gama de biomateriais promissores que estão a ser 

investigados ou aplicados no desenvolvimento de novos tipos de órgãos artificiais e 

dispositivos médicos. No entanto, os metais, devido às suas propriedades mecânicas, 

são ainda considerados os biomateriais mais apropriados para substituição de tecido 

duro. A estabilidade fisiológica do titânio associada à sua resistência à corrosão, assim 

como às propriedades mecânicas e osteointegração favorável, contribuem para que 

este seja um dos biomateriais mais utilizados para a substituição do osso e da 

cartilagem. 

Quando um biomaterial é implantado, as proteínas adsorvem imediatamente à sua 

superfície. 

A resposta do tecido aos materiais implantados surge principalmente das diferenças na 

adsorção das proteínas que, por sua vez, dependem de parâmetros de superfície, 

composição química, rugosidade e carga de superfície, entre outras. 

O objectivo principal desta tese foi o de identificar as principais características que 

medeiam a adsorção de proteínas em superfícies do óxido titânio com diferentes 

topografias à escala nanométrica. O trabalho envolveu a adsorção de duas proteínas 

chave na adesão celular, a albumina (HSA) e a fibronectina (FN), provenientes de 

soluções simples com uma só proteína, de soluções com duas proteínas, assim como 

de plasma. A albumina é a proteína predominante do plasma, e é conhecida como 

“passivante” das superfícies prevenindo a adesão celular e reduzindo a resposta 

inflamatória ao material implantado. Por outro lado, a FN é uma proteína de adesão da 

matriz extracelular (ECM) conhecida como fundamental na adesão, na reorganização 

do citoesqueleto, na proliferação, e na diferenciação celular. 



A primeira parte desta tese visou a preparação e caracterização de superfícies de óxido 

de titânio quimicamente idênticas às usadas na prática clínica, com duas rugosidades 

distintas. 

Para isso preparam-se duas superfícies de óxido de titânio, TiO2 “sputtered” em Si 

(TiO2 sp) e TiO2 formado por imersão de titânio comercialmente puro em H2O2 (TiO2 

cp). Através das técnicas de espectroscopia de fotoelectrões de raios-X (XPS), dos 

estudos de molhabilidade, e por microscopia de força atómica (AFM), foi possível 

confirmar uma composição química idêntica e topografia diferente. A rugosidade de 

superfície foi sempre significativamente mais elevada nas superfícies de TiO2 cp. 

Subsequentemente, avaliou-se a adsorção de HSA e FN nas referidas superfícies de 

TiO2, partindo de soluções simples de proteína, de plasma e de plasma diluído. A FN 

mostrou diferente afinidade para as superfícies de TiO2, quando comparada com a 

HSA. Através da técnica de marcação radioactiva observou-se que a FN adsorve mais 

à superfície de TiO2 cp do que à superfície de TiO2 sp. No entanto, as moléculas de FN 

pareceram estar mais fortemente aderentes à primeira superfície, como sugerido pelo 

trabalho de adesão e pelos estudos de desorção, seguindo a mesma tendência 

observada para a HSA. Os estudos de AFM permitiram a visualização directa ao ar e 

em água da FN adsorvida, para as duas superfícies testadas. Após adsorção, foi 

possível observar agregados globulares de FN, que coalesceram com o tempo de 

adsorção assim como com o aumento de concentração. Os agregados são estruturas 

intermediárias partilhadas por algumas proteínas fibrilares em interfaces, que se crê 

promoverem a adesão celular e a organização do citoesqueleto. 

Por último, avaliou-se o efeito da competição na preadsorção de HSA e FN aos 

substratos de TiO2, a partir de soluções binárias das duas proteínas e do plasma a 

10%, na adesão e morfologia de osteoblastos MC3T3-E1. Os resultados mostraram que 

existe uma correlação entre a adesão dos osteoblastos e as quantidades de FN e HSA 

adsorvidas às superfícies de TiO2. Existem menos osteoblastos aderentes aos dois 

substratos às 4 e 24h após preadsorção com HSA, HSA/FN=200 e 10% plasma, 

quando comparados com a preadsorção com FN e HSA/FN=1. Para esta última 

condição, a FN conseguiu compensar o efeito inibidor da HSA na adesão de 

osteoblastos. A presença de pequenas quantidades de albumina a adsorverem 



simultaneamente com a FN, parece contribuir para que esta última assuma uma 

conformação adequada ao reconhecimento pelas integrinas, sugerindo que um certo 

grau de empacotamento molecular parece prevenir a perda de actividade por ligação às 

integrinas. A reversibilidade da FN não parece ser dependente da razão de HSA/FN em 

solução, facto que sugere que a FN adsorve competitivamente ao TiO2 numa 

conformação favorável à permuta com outras moléculas de FN em solução. 

Em resumo, a adsorção de HSA e FN ao TiO2 e subsequente resposta dos 

osteoblastos (adesão celular e morfologia), dependem do tipo de superfície de TiO2. A 

presença de pequenas quantidades de HSA a coadsorverem com a FN parecem 

contribuir para que esta proteína adsorva numa conformação favorável ao 

reconhecimento por integrinas, sugerindo que um certo grau de empacotamento 

molecular parece prevenir a perda de actividade por ligação às integrinas. 

 


