
Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar o desempenho e interacções em condições 

fisiológicas, de revestimentos compósitos de hydroxiapatite (HA)/CaO-P2O5 obtidos por projecção por 

plasma, tendo em vista a sua utilização em aplicações biomédicas. Estes revestimentos compósitos 

foram preparados sobre substratos de Ti-6AI-4V na forma de revestimentos de dupla camada, sendo 

a camada junto ao substrato composta de HA, e a camada da superfície de compósito HA/CaO-P2O5. 

Foi efectuada a caracterização da superfície, assim como avaliado o seu comportamento biológico in 

vitro e in vivo.  

Durante imersão em Simulated Body Fluid (SBF) (uma solução fisiológica acelular), formaram-se na 

superfície dos revestimentos de HA e de compósito HA/CaO-P2O5 uma camada de apatite 

semelhante à que se forma in vivo. A velocidade de formação destas camadas de apatite foi maior 

nos compósitos, especialmente no compósito com 4% (em massa) de vidro na sua composição. Uma 

possível explicação para este fenómeno é a presença de urna maior quantidade de β -tricalcium 

phosphate ( β -TCP) nos compósitos, a qual sendo urna fase solúvel pode actuar como fonte de 

cálcio e fósforo, provocando uma supersaturação local destes iões, promovendo deste modo uma 

mais rápida formação da camada de apatite.  

Os revestimentos compósitos HA/CaO-P2O5 apresentaram uma maior hidrofobicidade e uma carga 

negativa superficial mais elevada. Estas características superficiais influenciaram o trabalho de 

adesão da albumina, que foi inibida por carga superficial negativa elevada.  

O desempenho biológico dos materiais in vitro foi avaliado segundo os métodos convencionais de 

citotoxicidade e citocompatibilidade. Nos dois tipos de ensaios os materiais foram testados tal como 

recebidos, e após uma imersão em meio de cultura. A citotoxidade foi avaliada por cultura directa das 

linhas celulares osteoblásticas MG63 e HOS na superfície dos revestimentos de HA e de compósito 

HA/CaO-P2O5. Nos ensaios de citocompatibilidade foram usadas culturas primárias derivadas da 

medula humana em condições experimentais favoráveis à diferenciação osteoblástica. Este tipo de 

ensaio permite a cultura de células com as quais a superfície do material será posta em contacto 

quando implantado in vivo.  

Os ensaios de citotoxicidade demonstraram que embora estes materiais causem um atraso inicial no 

crescimento celular, a longo prazo a proliferação não é afectada, ou seja estes materiais não são 

citotóxicos para os osteoblastos que recuperaram a sua capacidade de proliferação. Este atraso 

inicial do crescimento celular foi mais acentuado no caso da HA, indicando que a adição do vidro tem 

um efeito regenerador na proliferação celular. A expressão de osteonectina, osteopontina, 

sialoproteína óssea, fibronectina e colagénio tipo I, proteínas com um importante papel na integridade 

estrutural bem como na actividade funcional do tecido ósseo, foi também afectada pela adição de 

vidro, sendo maior nas células cultivadas no revestimento compósito com 4% (em massa) de vidro. 



Estes resultados sugerem que os revestimentos compósitos podem ser mais eficientes do que a HA 

no que diz respeito à reconstrução do tecido ósseo.  

Os ensaios de - citocompatibilidade demonstraram que, tal como recebidos, os revestimentos 

apresentavam grandes diferenças no que diz respeito a crescimento e diferenciação de células 

derivadas de medula humana. Enquanto os revestimento de HA não permitiram crescimento celular, 

nos revestimento compósitos com 2% (em massa) de vidro foi observada proliferação osteoblástica, 

no entanto estas células não apresentavam mineralização. Os revestimentos compósitos com 4% (em 

massa) de vidro apresentaram boas características superficiais não só para o crescimento como 

também para a diferenciação celular.  

A avaliação biológica in vitro (quer com linhas celulares, quer com culturas primárias) permitiu 

demonstrar que após um tratamento de imersão em meio de cultura, os, revestimentos de HA e de 

compósito –HA/CaO-P2O5 apresentam um comportamento semelhante. Esta atenuação das 

diferenças entre os vários materiais é provavelmente devida à formação de uma camada de apatite 

na superfície dos revestimentos.  

Estudos histológicos in vivo, usando como modelo o coelho, mostraram que o revestimento compósito 

HA/CaO-P2O5 com 4% (em massa) de vidro induz uma mais rápida osteointegração. A maior taxa de 

formação de novo osso no compósito está provavelmente relacionada com a presença de maior 

quantidade da fase solúvel β -TCP na sua estrutura, que actuando como fonte de cálcio e fósforo 

favorece a mineralização, e portanto uma mais rápida osteintegração.  

Abstract 

The aim of this work was to study the performance and interactions of plasma-sprayed hydroxyapatite 

(HA)/CaO-P2O5 glass composite coatings in physiological conditions, in order to assess their potential 

biomedical applications. The composite coatings were prepared onto a Ti-6Al-4V substrate in a double 

layered form, being the layer next to the substrate composed by HA, and the top layer by HA/CaO-

P2O5 glass composites. Their in vitro and in vivo biological performance were examined, and the 

surface characteristics were studied in order to understand them.  

During immersion in Simulated Body Fluid (SBF), (an acellular physiological solution) an apatite layer 

similar to the one formed in vivo, was formed on the surface of HA and HA/glass composite coatings. 

The rate of apatite formation was higher on the HA/CaO-P2O5 glass composites than on the HA alone, 

especially on the 4% w/w glass composite. A possible explanation for that arise from the presence of 

higher amount of β -tricalcium phosphate ( β -TCP) in the composites, which being a highly soluble 

phase could act as a source of calcium and phosphorus, causing a local supersaturation of these ions 

and therefore enhanced apatite formation.  



HA/CaO-P2O5 glass composite coatings were found to be more hydrophobic and more negatively 

charged. These surface characteristics influenced the adhesion work of albumin, which appeared to 

be hampered by high negative surface charge.  

The biological performance of the materials in vitro was assessed following the conventional stages of 

cytotoxicity and cytocompatibility evaluation, both on "as-received" coatings and after immersion in 

culture medium. Cytotoxicity was assessed by direct culture of osteosarcoma celllines MG63 and 

HOS, on the surfaces of HA and double layer HA/CaO-P2O5 glass composite coatings. In 

cytocompatibility assays, primary cells with which the material surface would come in contact once 

implanted in situ were used. Therefore, human bone marrow was cultured in experimental conditions 

reported to favour osteoblastic differentiation.  

In vitro cytotoxicity assays showed that, despite the studied materials caused some initial inhibition on 

cell growth, long-tem proliferation was not affected, and that the effects of these materials were not 

cytotoxic to the osteoblasts, which fully recovered. Moreover, this effect appeared to be more 

pronounced on HA than on composite coatings, indicating that the addition of glass had a restoring 

effect on cell proliferation. The expression of osteonectin, osteopontin, bone sialoprotein, fibronectin 

and collagen type I, which are antigens having a major role in the structural integrity and functional 

activity of bone tissue, was also affected by the proportion of glass, being higher in cells grown on 4% 

w/w glass composite coating. These results suggest that double layer composite coatings may be 

more effective in promoting wound healing and tissue rebuilding than HA.  

In vitro cytocompatibility assays showed that as-received coatings presented significant differences 

concerning cell growth and differentiation of human bone marrow cells. HA coatings hardly supported 

cell growth, while on the composite coatings with 2% w/w glass addition cell proliferation was 

observed but osteoblasts did not show any signs of mineralisation. The 4% glass composite coating 

presented surface characteristics that allowed cell growth and differentiation.  

The biological assessment of the materials in vitro (both with cell lines and primary cultures) also 

showed that after the immersion treatment in culture medium, HA and both double layer HA/CaO-P2O5 

glass composite coatings presented a similar behaviour. This is probably due to the formation of an 

apatite layer on the surface of the coatings which contributed to the attenuation of differences on the 

surface of the three materials.  

In vivo histological studies using a rabbit model showed that HA/CaO-P2O5 glass composite coating 

with 4% glass content induced faster osteointegration. The highest rate of new bone formation on the 

composite is probably related to the presence of the highly soluble β -TCP phase in its structure that, 

as a source of calcium and phosphorus ions, might favour mineralisation, and therefore faster 

osteointegration.  


