
Abstract 

Bone presents high mechanical properties and is the main support of the musculoskeletal 

system. Additionally, bone structure is able to remodel and readapt under external mechanical 

solicitations, and the remodeling mechanism is the result of the activity of osteocytes, 

osteoblasts and osteoclasts. Despite its ability to remodel, bone loss occurs as result of aging, 

disease, or injury. Therefore, medical intervention (conventional surgery or minimal invasion 

surgery) is required to maintain skeletal functionality. Conventional surgery is associated with 

higher risk of infection, while minimal invasion surgery has the advantage of lowering the 

risk of infection and allowing faster recovery of patients, leading to gain in terms of patient 

comfort as well as decreased hospital stay. Hence, many studies have been focused on the 

development of injectable materials in order to improve minimal invasion surgeries. In this 

project a novel injectable and osteoinductor material is described.  

The injectable system was prepared from hydroxyapatite (HAp) microspheres and polymeric 

vehicles. Hydroxyapatite microspheres with diameter around 500 µm were obtained with 

enough strength to withstand extrusion procedures. To optimize the vehicle three polymers 

were tested: carboxymethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose and alginate. 

Rheological properties of the polymeric solutions were evaluated. The alginate solution 

7.25% (w/w) was selected as vehicle for future studies since it presented the best rheological 

properties. Finally, the stability of the alginate solution was analyzed for 3 months, showing 

that either at 4 ºC or 25 ºC the rheological properties were maintained.  

The gelation and the injectability of the mixtures (alginate solution/HAp microspheres) were 

further analyzed for clinical applications. The vehicle gelation conditions were optimized in 

order gelify in 10 to 15 minutes. To accomplish this objective, CaCO3 as source of Ca2+ and 

GDL as acidifying agent were used. Additionally, the pH of the solution was maintained in 

the range of physiological conditions. Using ratios of CaCO3/GDL=0.5 and 

Ca2+/COO−=0.288 allowed gelation in about 11 minutes. Finally, several mixtures were 

injected and allowed to gelify in order to evaluate their mechanical properties. Mixtures 

prepared using 35% (w/w) of microspheres originated the best compromise between 

injectability and mechanical properties. This system (vehicle/microspheres) may be adequate 

for future clinical application, since it allowed gelification at 37 ºC, used biocompatible 



compounds, and its compression strength was closer to that of trabecular bone than most of 

the materials that have been used in vertebroplasty.  

 

To overcome the osteoinduction limitations of the injectable system studied, in the second 

part of this work, a novel osteoinductor system with improved bone regeneration ability was 

developed. It explored the endochondral mechanism using a 3D structure of chitosan 

(sponges) as scaffold for chondrocyte culture. 

Both in vitro and in vivo studies were completed to test the hypothesis that a mature cartilage 

scaffold carries all the signals to make new bone. During in vitro studies the chitosan sponges 

were seeded with chondrocytes harvested from caudal (CD) and cephalic (CP) regions of 14 

days chick embryo sterna. Sponges seeded with CD cells worked as control whereas sponges 

seeded with CP cells were the experimental group. Both groups were cultured for 20 days and 

treated with retinoic acid (RA) over the last 10 days of culture to induce chondrocytes 

maturation. Chondrocytes proliferated into the sponges and after 20 days pores were 

completely filled with cells and matrix. However, only CP cells responded to the RA 

treatment, undergoing hypertrophy characterized by high amounts of type X collagen and 

active alkaline phosphatase enzyme. To investigate the ability of these scaffolds to induce 

new bone formation, in vivo studies using nude mice were conducted. Both control and 

experimental cartilage/chitosan scaffolds were implanted subcutaneously in the same animal, 

and the formation of ectopic bone was evaluated over time. Animals were sacrificed monthly 

for five months. In experimental scaffolds, mineralization was observed one month after 

surgery and a bone-like layer was formed after two months. Moreover, the amount of mineral 

and bone deposited increased during the period of study in those experimental scaffolds. After 

five months, bone trabeculae and bone marrow cavities were formed inside the scaffolds, and 

the bone deposited was similar to the bone of the mice vertebra. Interestingly, no bone 

formation was observed in control implants. In conclusion, an engineered transient cartilage 

template carries all the signals necessary to induce endochondral bone formation in vivo. 



Resumo 

O osso como o principal componente que sustenta estruturalmente o sistema músculo-

esquelético apresenta elevadas propriedades mecânicas. Além disso, a estrutura óssea tem a 

capacidade de se regenerar e adaptar quando solicitada mecanicamente. Essa capacidade 

regenerativa resulta da actividade de osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. No entanto, a 

perda de massa óssea ocorre ao longo do tempo devido ao envelhecimento, a doenças ou a 

acidentes. Assim, para manter o sistema esquelético funcional, há necessidade de intervenção 

médica, sendo as principais intervenções em estruturas ósseas realizadas através da cirurgia 

convencional ou da cirurgia minimamente invasiva. Enquanto que a cirurgia convencional 

está associada a um elevado risco de infecção, a cirurgia minimamente invasiva torna esse 

risco mais baixo e possibilita uma mais rápida recuperação dos pacientes ganhando-se em 

conforto para estes e em recursos hospitalares mobilizados. Por essas razões, diversos 

trabalhos têm sido orientados no sentido de desenvolver materiais injectáveis apropriados a 

cirurgias minimamente invasivas. No presente trabalho são descritos novos materiais 

injectáveis e osteoindutores.  

O sistema injectável foi preparado a partir de hidroxiapatite (HAp) e de polímeros naturais. A 

HAp foi usada para a produção de microesferas, enquanto que soluções poliméricas foram 

usadas para optimização de um veículo. As microesferas obtidas apresentam diâmetro médio 

de aproximadamente 500 µm e a sua resistência à compressão é suficiente para suportar os 

esforços aplicados durante a extrusão. Para a optimização do veículo, foram estudados três 

polímeros: carboximetilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose e alginato. As propriedades 

reológicas das soluções poliméricas foram avaliadas e a solução de alginato 7,25% (w/w) foi 

seleccionada como veículo para estudos futuros. No final foi analisada a estabilidade da 

solução de alginato durante 3 meses, tendo os resultados mostrado que as propriedades 

reológicas se mantiveram, quer a solução tenha sido armazenada a 4 ou a 25 ºC.  

A injectabilidade e gelificação das misturas (solução de alginato/microesferas de HAp) bem 

como a caracterização mecânica dos compósitos obtidos foram estudadas posteriormente. O 

veículo foi optimizado de modo a gelificar num período de tempo entre 10 e 15 minutos. Para 

tal, foi usado CaCO3 como fonte de iões Ca2+ e GDL como acidificante. O pH da mistura foi 

mantido semelhante ao pH fisiológico usando a razão CaCO3/GDL=0,5. A razão 

Ca2+/COO−=0,288 permitiu gelificar a solução em aproximadamente 11 minutos. No final 



foram injectadas e gelificadas várias misturas para avaliação das propriedades mecânicas dos 

compósitos obtidos. As misturas com 35% (em peso) de microesferas permitiram obter a 

melhor relação injectabilidade/propriedades mecânicas. Este sistema (veículo/microesferas) 

apresentou-se adequado para futuros testes, uma vez que gelifica à tempertura de 37 ºC, é 

composto por materiais biocompatíveis e, após gelificação, apresenta resistência à 

compressão mais próxima da do osso trabecular do que os materiais aplicados habitualmente 

em vertebroplastia. 

 

Para ultrapassar as limitações osteoinductoras do sistema injectável estudado, na segunda 

parte deste trabalho foi desenvolvido e testado um novo sistema osteoinductor com 

capacidade regenerativa melhorada. Esse novo sistema explora o mecanismo endocondral 

usando estruturas 3D de quitosano (esponjas) como substrato para a cultura de condrócitos. 

Para testar a hipótese de formação de osso endocondral a partir de cartilagem foram 

realizados estudos in vitro e in vivo. Durante os estudos in vitro, as esponjas de quitosano 

foram semeadas com condrócitos recolhidos das regiões caudal (CD) e cefálica (CP) do 

externo de embriões de pinto com 14 dias de gestação. As esponjas semeadas com células CD 

foram referenciadas como controlo, enquanto que as esponjas semeadas com células CP 

funcionaram como o grupo experimental. Ambos os conjuntos foram mantidos em cultura 

durante 20 dias. Durante os últimos 10 dias em cultura foi adicionado ácido retinoico (RA) ao 

meio para induzir a maturação dos condrócitos. Foi observado que quer os condrócitos CP 

quer os condrócitos CD, proliferaram para o interior das esponjas e que, após 20 dias em 

cultura, os poros das esponjas estavam completamente preenchidos com células e matriz. 

Apenas os condrócitos CP responderam ao tratamento com RA, produzindo elevadas 

quantidades de colagénio tipo X e de enzima fosfatase alcalina muito activa.  

Para avaliar a capacidade destas estruturas na indução de novo osso foram realizados estudos 

in vivo usando ratos imunodeficientes. Ambos os grupos (controlo e experimental) foram 

implantados no mesmo animal subcutaneamente, tendo o estudo decorrido durante 5 meses 

com recolha de animais mensalmente. Os resultados mostraram que após um mês ocorreu 

mineralização no grupo experimental e que, após dois meses, houve formação de uma camada 

de osso na superfície das estruturas implantadas. Durante o estudo a quantidade de mineral e 

de osso depositado aumentaram continuamente. Após cinco meses, foi observado osso na 

secção transversal das amostras do grupo experimental, com características muito semelhantes 

às do osso trabecular. Na superfície o osso formado é semelhante a osso cortical e apresenta 



espessura próxima da dos ossos das vértebras dos ratos. Curiosamente, não foi observado osso 

no controlo. Em conclusão, o modelo de cartilagem transiente desenvolvido possui todos os 

sinais necessários para induzir a formação de osso endocondral in vivo.  




