
Abstract 
 

Tissue engineering has emerged as an area of research that combines the expertises of 

multiple sciences such as engineering, medicine, physics and chemistry with the aim of 

developing functional devices that might regenerate/restore/replace a function of a 

damaged and/or lost tissue/organ. 

In the case of bone tissue engineering, such tissue injuries can occur due to 

degenerative, surgical and traumatic processes which may compromise the patients’ 

quality of life. The current strategies to treat such conditions include the use of 

autologous bone transplantation which is considered the golden standard due to its 

immunocompatibility despite the possible morbidity and limited availability of donor’s 

tissue. 

On the other hand, allografts and xenografts, the transplantation of the tissue obtained 

from human donors or from other species respectively, are optional treatments but each 

process has the inherent problems of possible transmission of donor’s pathogens, 

immunogenic responses and higher risks of infection. Thus, tissue engineering has 

appeared as an alternative potential therapy to treat patients with minimally invasive 

techniques. 

The current tissue engineering approach consists in the combination of biodegradable 

scaffolds with host cells and bioactive molecules to restore the natural processes of 

tissue regeneration and development. 

When developing such scaffolds, there is the need to meet some criteria namely: 

biocompatibility; adequate porosity to allow cell infiltration, bone ingrowth and nutrient 

supply; ability to support cell adhesion and proliferation; suitable biodegradation and 

adequate mechanical properties. 

The aim of this thesis is to develop bioactive porous ceramic scaffolds presenting high 

specific surface area that might display osteoconductive properties and might be applied 

for bone tissue engineering purposes. 

A number of techniques has been developed to obtain porous hydroxyapatite scaffolds, 

such as the incorporation of volatile organic particles in HA powders (poor 



interconnectivity), gel casting of foams (non-uniform pore distribution), and replication of 

a polymer sponge. 

The polymer sponge replication method produces highly porous ceramic scaffolds using 

a porous polymer sponge as a template. The scaffolds prepared by the polymer sponge 

replication method have a controllable pore size, interconnected pores, and desired 

geometry. 

Calcium phosphates, are a major component of natural bone, and have been used in 

medicine and dentistry for over 20 years. Hydroxyapatite, a calcium phosphate that 

makes up most of the mineral phase in bone, is biocompatible and osteoconductive, and 

has excellent chemical and biological affinity with bony tissues. As a result, 

hydroxyapatite is widely accepted as a bioactive material for guided bone regeneration. 

In this thesis, commercial hydroxyapatite (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) was used as a 

starting material to produce the porous scaffolds by the polymer sponge replication 

method. 

Several characterization techniques were employed in order to assess the scaffolds’ 

properties namely Scanning electron microscopy (SEM), Xray diffraction (XRD), Fourier 

transformed infra-red spectroscopy (FTIR) and micro computer tomography (μ-CT). The 

obtained porous scaffolds presented adequate porosity, with macropores ranging from 

200 to 400μm; micropores with an average size between 1 to 10 μm and pore 

interconnectivity. In addition, after the sintering cycle applied, no new phases were 

formed, with only hydroxyapatite being present. 

Besides physical characterization of the hydroxyapatite scaffolds, cell adhesion 

evaluation is a required parameter when analysing the biological response of 

biomaterials. Osteoblastic cells were seeded onto the hydroxyapatite scaffolds and 

several biological parameters were evaluated. Results indicated that these porous 

structures provided favourable conditions for cell adhesion and proliferation, since they 

offered sites for cell adhesion as well as interconnectivity, an indispensable requirement 

for the transport of nutrients and macromolecules. 

On the other hand, the biomaterials surface topography plays a very important role in 

the improvement of cell adherence and proliferation. 



Biocompatibility has long been associated with surface microtopography, microtexture 

and microchemistry. The surface topography ultimately affects the nature and the 

strength of the interactions that occur at biomaterial-biological environment (cell 

adhesion, mobility, spreading and proliferation). Therefore, a model surface was studied, 

where the surface topography of dense hydroxyapatite substrates was altered by using 

KFr excimer laser. It was possible to obtain surfaces characterized by a homogeneous 

and reproducible microtopography in the form of a columnar texture and additionally, 

cells were able to attach and spread on the surface of the samples, and gradually grow 

into nearly confluent monolayers. 

Despite the role that surface topography plays when designing biomaterials, it is well 

known that porous scaffolds may serve much better as templates for cell adhesion, 

proliferation and ultimately for guided tissue formation, than dense substrates. 

To improve its biological binding properties and ultimately biofunctionalizing the ceramic 

based biomaterial producing a composition resembling the one of bone, collagen type I 

was incorporated at the pores surface of the hydroxyapatite scaffold. Cell adhesion and 

proliferation were observed on all tested scaffolds. Also, an animal model was used and 

widespread bone formation was observed for all the evaluated materials, producing a 

denser bone formation in the case of the hydroxyapatite based scaffolds than on the 

control material. 

In addition and since collagen has high affinity for certain molecules, the developed 

system may also be used as a delivery vehicle for molecules of interest. 

Incorporating intermediary molecules such as heparin, sustained delivery of growth 

factors of interest could be achieved, such as bone morphogenetic proteins (BMP’s) or 

vascular endothelial growth factors (VEGF’s). The next step consisted in the inclusion of 

heparin and growth factors onto the porous hydroxyapatite scaffolds functionalized with 

collagen. Their release profile was studied and with the addition of heparin, a decreased 

initial burst release was observed leading to a controlled release of the growth factor. 

However, when designing biomaterials for tissue engineering, namely for repairing 

critical size defects, there is the need to accelerate the remodelling process. A well 

vascularized network is essential for nutrients transport and cell delivery, thus 

contributing to bone formation. 



The chick embryo chorioallantoic membrane assay (CAM), was used to evaluate the 

angiogenic potential of the porous scaffolds and observe the blood vessel invasion 

according to the different scaffolds. The VEGF loaded scaffolds performed better than 

the scaffolds alone, as expected.  

The later are characterized by a non-organized blood vessel network whereas the VEGF 

loaded possessed a structured and network similar to the control samples. 

The materials produced in this study present adequate porosity, biocompatibility and 

osteoconductive properties. Ultimately, they can be used for bone tissue regeneration 

and act as growth factor delivery vehicles, demonstrating their versatility and capability 

for tissue engineering purposes. 

 

 

Resumo 
 

A engenharia de tecidos tem surgido como uma área de investigação que combina 

várias especialidades da ciência nomeadamente, a engenharia, medicina, física e 

química com o objectivo de desenvolver dispositivos funcionais que possam 

regenerar/restaurar/substitutir a função de tecidos/orgãos danificados e/ou perdidos. 

No caso da engenharia de tecidos ósseos, tais lesões podem ocorrer devido a 

processos degenerativos, cirúrgicos e traumáticos que podem comprometer a qualidade 

de vida dos pacientes. As estratégias actuais de tratamento de tais condições incluem o 

uso de transplantes ósseos autologos, que são considerados como o padrão (gold 

standard) devido à sua imunocompatibilidade, apesar da possivel morbalidade e 

reduzida disponibilidade de tecidos provenientes do dador. Por outro lado, os 

aloenxertos e xenoenxertos, o transplante de tecido obtido a partir de dadores humanos 

ou a partir de outras espécies, respectivamente, são tratamentos opcionais; mas cada 

processo tem problemas inerentes de possível transmissão de patogenes provenientes 

de dadores, respostas imunogénicas e riscos elevados de infecção. Por isso, a 

engenharia de tecidos tem surgido como uma potencial terapia alternativa para o 

tratamento de doentes utilizando técnicas minimamente invasivas. A abordagem actual 

da engenharia de tecidos consiste na combinação de matrizes biodegradáveis com 



células e moléculas bioactivas para restaurar os processos naturais de regeneração e 

desenvolvimento de tecidos. Aquando do desenvolvimento dessas matrizes, existe a 

necessidade de obedecer a certos critérios, nomeadamente: biocompatibilidade; 

porosidade adequada para permitir a infiltração de células; crescimento ósseo e 

fornecimento de nutrientes; capacidade de suportar adesão e proliferação celular; 

biodegradação adequada e propriedades mecânicas adequadas. O objectivo desta tese 

consiste no desenvolvimento de matrizes bioactivas cerâmicas porosas que apresentem 

uma elevada área de superfície específica, podendo exibir propriedades 

osteoconductivas e quepossam ser aplicadas para efeitos de engenharia de tecidos 

ósseos. Várias técnicas têm sido desenvolvidas para a obtenção de matrizes de 

hidroxiapatite porosas tais como, a incorporação de partículas orgânicas voláteis em 

pós de hidroxiapatite (interconectividade pobre), gel casting de espumas (distribuição 

de poros não uniforme) e replicação de esponja polimérica. O método de replicação de 

esponja polimérica produz matrizes cerâmicas de porosidade elevada usando uma 

esponja polimérica porosa como molde/modelo. As matrizes preparadas através do 

método de replicação de esponja polimérica têm um tamanho de poro controlável, 

poros interligados e a geometria pretendida. 

Os fosfatos de cálcio são um dos maiores componentes do osso natural e têm sido 

utilizados na medicina e medicina dentária há mais de 20 anos. A hidroxiapatite, um 

fosfato de cálcio que consitui a maior parte da fase mineral do osso, é biocompatível e 

osteoconductora e tem excelente afinidade biológica e química com tecidos ósseos. 

Consequentemente, a hidroxiapatite é largamente aceite como material bioactivo para a 

regeneração óssea guiada. Nesta tese, foi utilizada hidroxipatite comercial (HA, 

Ca10(PO4)6(OH)2) como matéria prima para a produção de matrizes porosas através 

do método de replicação de esponja polimérica. Foram empregues várias técnicas de 

caracterização de modo a avaliar as propriedades das matrizes nomeadamente a 

microscopia electrónica de varrimento, a difracção de raios X, espectroscopia de infra-

vermelhos usando transformadas de Fourier e micro tomografia computorizada. As 

matrizes porosas obtidas apresentam porosidade adequada, com macroporos de 200 a 

400 μm; microporos com um tamanho médio entre 1 e 10 μm e porosidade interligada. 



Além disso, e após a aplicação do ciclo de sinterização, não há formação de fases 

novas, detectando-se apenas a presença da hidroxiapatite. 

Além da caracterização física das matrizes de hidroxiapatite, a avaliação da adesão 

celular é um parâmetro requerido aquando da análise da resposta biológica dos 

biomateriais. Células osteoblásticas foram semeadas nas matrizes de hidroxiapatite e 

vários parâmetros biológicos foram avaliados. Os resultados indicaram que estas 

estruturas porosas providenciaram condições favoráveis para a adesão e proliferação 

celulares, já que foram proporcionados locais para adesão celular bem como 

interconectividade, um requisito indispensável para o transporte de nutrientes e 

macromoléculas. Por outro lado, a topografia da superfície dos biomateriais representa 

um papel muito importante no melhoramento da adesão e proliferação celular. A 

biocompatibilidade tem desde há muito sido associada à microquímica, microtextura e 

microtopografia da superfície. A topografia da superfície, em última análise, afecta a 

natureza e força das interacções que ocorrem no ambiente biomaterial-biológico 

(adesão celular, mobilidade, espalhamento e proliferação). Assim sendo, uma superfície 

modelo foi estudada, na qual a topografia da superfície de substratos de hidroxiapatite 

densos foi alterada utilizando um laser exímero de KFr. 

Foi possível obter superfícies caracterizadas por uma microtopografia homogénea e 

reprodutível sob a forma de uma textura colunar e adicionalmente, as células foram 

capazes de aderir e de se espalhar na superfície das amostras, e gradualmente crescer 

em monocamadas quase confluentes. 

Apesar do papel que a topografia da superfície tem quando se desenha biomateriais, é 

conhecido que as matrizes porosas são adequadas como modelos para adesão celular, 

proliferação celular e em útlima análise para a formação guiada de tecidos do que 

substratos densos. 

Para melhorar as suas propriedades de adesão biológicas e biofuncionalizar o 

biomaterial cerâmico, produzindo uma composição mais próxima da do osso, foi 

incorporado colagénio do tipo I na superfície dos poros da matriz de hidroxiapatite. A 

adesão celular e proliferação foram observadas em todas as matrizes testadas. Além 

disso, foi usado um modelo animal e foi observada a formação óssea dispersa pela 



matriz em todos os materiais avaliados, sendo no caso das matrizes baseadas em 

hidroxiapatite mais densa do que no material de controlo. 

Para além disso, e como o colagénio tem elevada afinidade para certas moléculas, o 

sistema desenvolvido pode também ser utilizado como veículo de libertação de 

moléculas de interesse. Incoporando moléculas intermediárias como a heparina, a 

libertação sustentada de factores de crescimento relevantes pode ser conseguida, tais 

como proteínas morfogenéticas do osso (BMP’s) ou factores de crescimento vasculares 

endoteliais (VEGF’s). O passo seguinte consistiu na inclusão de heparina e factores de 

crescimento nas matrizes de hidroxipatite funcionalizadas com colagénio. O seu perfil 

de libertação foi estudado e com a adição de heparina, foi observada uma reduzida 

libertação inicial, conduzindo a uma libertação controlada do factor de crescimento. 

No entanto, na concepção e design de biomateriais para a engenharia de tecidos, 

nomeadamente para a reparação de defeitos de tamanho crítico, é necessário acelerar 

o processo de remodelação. Uma rede bem vascularizada é essencial para o transporte 

de nutrientes e entrega de células, contribuindo assim para a formação óssea. 

O modelo da membrana corioalantóica do embrião de pinto (CAM), foi utilizado para 

avaliar o potencial angiogénico das matrizes porosas e observar a invasão de artérias 

sanguíneas nas várias matrizes diferentes. As matrizes carregadas com VEGF 

demonstraram melhores resultados do que as matrizes sem VEGF, tal como esperado. 

As últimas são caracterizadas por uma rede não organizada de vasos sanguíneos 

enquanto que as carregadas com VEGF possuiam uma estrutura e rede semelhantes 

às amostras de controlo.  

Os materiais produzidos neste estudo apresentam porosidade adequadas, 

biocompatibilidade e propriedades osteoconductivas. Em última análise, podem ser 

utilizados para a regeneração de tecidos ósseos e servir como veículos de libertação de 

factores de crescimento, demonstrando a sua versatilidade e adequação para utilização 

em engenharia de tecidos. 

 


