
Abstract 
 
The aim of this work consisted in developing an approach to coat ultra high molecular 

weight polyethylene (UHMWPE) with commercial pure Titanium (cpTi) or with 

commercial pure Titanium and Hydroxyapatite (cpTi/HA), and characterize 

physicochemical and biologically the coated materials. This approach may be useful on 

the development of a novel acetabular component in which the metallic shell is 

substituted by a coating, and therefore made of just one piece, thus having the great 

advantage of the reduction of implant costs. The association of Hydroxyapatite (HA), 

known to be a bioactive material, with Titanium was attempted in order to improve 

osteointegration of the medical device envisaged.  

The selection of the coating technique most suitable to accomplish this work had to take 

into account that UHMWPE material has a low melting point. After attempting a wide 

variety of coating techniques, DC Magnetron Sputtering technique was selected to 

deposit commercial pure Titanium (cpTi-UHMWPE) and DC/RF Magnetron co-

Sputtering was selected to co-deposit commercial pure Titanium and Hydroxyapatite 

(cpTi/HA-UHMWPE). 

Analyses to the coatings surface revealed that both presented a homogeneous 

coverage of the substrate with few cracks and defects. In the case of the co-deposited 

coatings of commercial pure Titanium and Hydroxyapatite, analyses revealed a uniform 

distribution of calcium, phosphorus and titanium elements. cpTi/HA coatings presented a 

higher adhesion to UHMWPE than cpTi coatings. 

cpTi/HA coatings were found to be less hydrophobic and less negatively charged than 

cpTi ones. According to the Owens and Wendt approach, both presented a total surface 

tension of the same order of magnitude. cpTi/HA coatings polar component was found 

to predominate over the dispersive one, in opposition to cpTi coatings. 

The biological assessment of the coated materials in vitro was performed evaluating the 

behavior of human osteoblastic bone marrow cells cultured onto the samples. In order to 

infer the need of a pre-incubation period, cpTi-UHMWPE and cpTi/HA-UHMWPE 

samples were divided into two groups, A and B. Samples of group A were seeded in the 



“as-prepared” condition (i.e., not submitted to a pre-incubation treatment) and samples 

of group B were incubated with fully supplemented culture medium over 24 hours. 

cpTi-UHMWPE A and B samples presented a similar behaviour and cultured cells 

exhibited the complete proliferation/differentiation sequence, including the expression of 

alkaline phosphatase activity (ALP) and the formation of a mineralized matrix. 

Preincubation treatment did not reveal significant influence in these samples, once both 

cpTi-UHMWPE A and B samples presented no considerable differences in their 

biological performance. 

Conversely to cpTi-UHMWPE, and especially for group A, fewer cells were able to 

attach onto cpTi/HA-UHMWPE samples. This is related to the presence of poor 

crystalline HA and the deleterious effects of excessive material leaching during the 

culture period. 

Samples subjected to the pre-incubation treatment revealed a superior performance 

than the samples which were not subjected to the pre-incubation treatment. The relative 

low number of cells present in cpTi/HA-UHMWPE B surface exhibited a normal 

morphology and formed small cell clusters over the surface. Furthermore, high levels of 

ALP were observed and exuberant cell-mediated matrix mineralization occurred at 

earlier incubation time, suggesting that cpTi/HA-UHMWPE enhanced osteoblastic 

differentiation compared to that observed on cpTi-UHMWPE. 

The developed approach to deposit on UHMWPE a coating made of commercial pure 

Titanium or a multi-component coating, made of commercial pure Titanium and 

Hydroxyapatite, may have potential to be used in medical devices such as hip 

prostheses. 

According to the attained characterization results, the coatings achieved in this work 

seem suitable to accomplish the latter application. 

 

 

Resumo 
 

O presente trabalho teve como objectivo o desenvolvimento de uma abordagem para 

revestir polietileno de elevado peso molecular (UHMWPE), com Titânio comercialmente 



puro ou com Titânio comercialmente puro e Hidroxiapatite, e proceder à caracterização 

físico-química e biológica das amostras revestidas. Esta abordagem poderá ser útil ao 

desenvolvimento de um novo componente acetabular das próteses de anca em que a 

cápsula metálica é substituída por um revestimento passando a ser constituída por 

apenas uma peça, contribuindo para a redução dos custos dos implantes. Com o intuito 

de melhorar a osteointegração deste dispositivo médico, tentou-se associar a 

Hidroxiapatite, conhecida pela sua bioactividade, com o Titânio. 

Aquando da selecção da técnica de revestimento mais apropriada para alcançar os 

objectivos supracitados, teve que se ter em consideração o facto de o UHMWPE ter um 

ponto de fusão baixo. Após experimentar várias técnicas de revestimento, seleccionou-

se a técnica DC Magnetron Sputtering para revestir o Titânio comercialmente puro 

(cpTi-UHMWPE) e a técnica DC/RF Magnetron Co-Sputtering para co-depositar o 

Titânio comercialmente puro e a Hidroxiapatite (cpTi/HA-UHMWPE). 

Análises feitas à superfície dos revestimentos revelaram que ambos apresentavam uma 

cobertura do substrato homogénea com poucas fissuras e defeitos. No caso dos 

revestimentos de Titânio comercialmente puro e Hidroxiapatite, as análises revelaram 

que os elementos cálcio, fósforo e titânio se encontravam uniformemente distribuídos. 

Os revestimentos cpTi/HA apresentaram uma maior adesão ao UHMWPE que os 

revestimentos de Titânio comercialmente puro. 

Os revestimentos de cpTi/HA revelaram ser menos hidrofóbicos e apresentaram uma 

carga menos negativa que os de cpTi. De acordo com a aproximação de Owens e 

Wendt, ambos apresentaram uma tensão superficial total da mesma ordem de 

grandeza. 

Contrariamente às amostras cpTi-UHMWPE, a componente polar das amostras 

cpTi/HAUHMWPE revelou predominar em relação à componente dispersiva. 

A caracterização biológica dos materiais revestidos in vitro foi realizada através da 

avaliação do comportamento de células osteoblásticas de medula óssea humana 

cultivadas nas amostras. De modo a inferir acerca da necessidade de um período de 

pré-incubação, as amostras cpTi-UHMWPE e cpTi/HA-UHMWPE foram divididas em 

dois grupos, A e B. As amostras do grupo A foram semeadas sem serem submetidas a 



um tratamento de pré incubação e as amostras do grupo B foram incubadas durante 24 

horas em meio de cultura inteiramente suplementado. 

As amostras cpTi-UHMWPE A e B apresentaram um comportamento similar e as 

células cultivadas exibiram uma sequência completa de proliferação/diferenciação, 

incluindo a expressão da actividade da fosfatase alcalina (ALP) e a formação de uma 

matriz mineralizada. Uma vez que estas amostras não apresentaram quaisquer 

diferenças consideráveis no seu comportamento biológico, conclui-se que a pré-

incubação não teve qualquer influência significativa nestas amostras. 

Contrariamente às amostras cpTi-UHMWPE, poucas células foram capazes de aderir à 

superfície das amostras cpTi/HA-UHMWPE, principalmente nas amostras do grupo A. 

Este facto é explicado pela presença da HA pouco cristalina e pelos efeitos nocivos do 

lixiviamento excessivo do material durante o período de cultura. As amostras sujeitas ao 

tratamento de pré-incubação revelaram um melhor desempenho que as amostras que 

não foram pré-incubadas. O relativo baixo número de células existente na superfície 

das amostras cpTi/HA-UHMWPE_B exibiram uma morfologia normal e formaram 

pequenos grupos celulares ao longo da superfície da amostra. Além disso, foram 

observados níveis elevados da ALP e a formação de uma abundante matriz 

mineralizada num período de incubação mais precoce. Tal sugere que as amostras 

cpTi/HA-UHMWPE, quando comparadas com as amostras cpTi-UHMWPE, possam 

aumentar a diferenciação osteoblástica. 

A aproximação desenvolvida para depositar no UHMWPE um revestimento feito de 

Titânio comercialmente puro ou um revestimento multi-componente feito de Titânio 

comercialmente puro e Hidroxiapatite, poderá ter potencial para ser usada em 

dispositivos médicos, como é o caso das próteses de anca. De acordo com os 

resultados obtidos da sua caracterização, os revestimentos desenvolvidos neste 

trabalho parecem adequados a esta aplicação. 

 


