
Abstract 
 
There has recently been an increasing interest in the development of injectable 

materials for bone regeneration, both ceramic and/or polymer based, via minimally 

invasive surgery, thus providing less discomfort to the patients and lower costs. In 

previous works of our group, an injectable system was developed in the form of ceramic 

based microspheres of calcium titanium phosphate (CTP) to be used as bone 

regeneration scaffolds and enzyme delivery systems. It was shown that CTP could in 

specific applications have a better performance then hydroxyapatite (HA), a traditional 

calcium phosphate used in orthopedic applications. For instance in what concerns the 

immobilization of the enzyme glucocerebrosidase (GCR), CTP adsorbed a much higher 

amount of GCR per unit surface area than HA, and a higher catalytic efficiency of the 

enzyme was observed when CTP was used as a substrate. Nevertheless, the role of 

titanium ions in biological processes such as cell adhesion and protein adsorption is a 

subject that is not completely understood and needs further investigation. 

In the present work, films of HA, Ti and HA doped with titanium were obtained, 

characterized, and used as model surfaces for human serum albumin (HSA) and GCR 

adsorption studies. 

Thin films of HA, Ti and HA doped with different titanium concentrations, ranging from 8 

to 26% (atomic %), were sputtered on gold and steel substrates. The films were 

characterized using different techniques namely electron probe microanalysis (EPMA), 

X-ray diffraction (XRD), Xray photoelectron spectroscopy (XPS), Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR), contact angle measurements, Atomic Force Microscopy 

(AFM) and Zeta potential (ZP). The adsorption of HSA (control) and GCR to the 

substrates was quantified by radiolabelling, according to the iodogen method. The GCR 

catalytic activity upon adsorption was evaluated as the hydrolysis of 4-MU-β-d-

glucopyranoside. FTIR (IRAS) and AFM analysis was also performed to complement the 

adsorption studies. 

The microprobe analysis showed that the Ca/P ratio of the HA films was higher than 

1.67, indicating the presence of CaO as a secondary phase. It was also observed that 

the Ca/P ratio increased with the Ti content, suggesting that there is a competition 



between Ti and P in the deposition process and/or P is being ejected from the film by 

other incoming atoms. X-ray diffraction analysis showed that all sputtered thin films were 

amorphous. After heat treatment only the crystallinity of HA films was increased, 

indicating that the presence of Ti destabilizes the HA lattice inhibiting its crystallization. 

FTIR results were in agreement with these observations. An increase in the Ti 

percentage of the films resulted in the broadening of the characteristic phosphate bands 

in the FTIR spectra. XPS analysis indicated that for a concentration in Ti of 26 at.%, a 

Ti-P rich phase is obtained. Wettablility studies showed that the contact angle of the 

films ranged from 85º to 102º. In what concerns surface morphology, AFM analysis 

indicated that the insertion of Ti in the ceramic films lead to smoother surfaces when 

compared to HA films. 

HA-Ti doped films adsorbed less HSA and GCR per unit surface area than HA. The 

presence of Ti in the substrate significantly enhances the activity of the enzyme GCR. 

The results obtained indicate that titanium ions significantly influence protein adsorption 

and supports previous suggestion of our group that a titanium-rich calcium phosphate 

may be used as a delivery matrix for biologically active molecules, in particular GCR. 

 
 
Resumo 
 

Recentemente, tem existido um interesse crescente no desenvolvimento de materiais 

injectáveis para regeneração óssea, com base cerâmica ou polimérica, através de 

cirurgias pouco invasivas, proporcionando menos disconforto ao paciente e menores 

custos. Em trabalhos anteriores do nosso grupo, foi desenvolvido um sistema injectável 

sob a forma de microesferas de fosfato de cálcio e titânio (CTP), para ser utilizado como 

uma matriz de regeneração óssea e como um sistema de libertação de enzimas. Foi 

demonstrado que o CTP pode, em aplicações específicas, ter um melhor desempenho 

do que a hidroxiapatite (HA), um fosfato de cálcio tradicionalmente utilizado em 

aplicações ortopédicas. Por exemplo, no que diz respeito à imobilização da enzima 

glucocerebrosidase (GCR), o CTP adsorve uma maior quantidade desta enzima por 

unidade de área superficial do que a HA e uma maior eficiência catalítica da enzima foi 



observada aquando da utilização do CTP como substrato. No entanto, o papel dos iões 

de titânio nos processos biológicos, tais como a adesão celular e a adsorção proteíca, é 

um assunto que não está completamente compreendido e necessita de ser mais 

investigado. 

No presente trabalho, filmes de HA, Ti e HA dopado com titânio foram obtidos, 

caracterizados e utilizados como superfícies modelo para estudos com Albumina de 

Soro Humano (HSA) e GCR. Filmes finos de HA, Ti e HA dopada com diferentes 

concentrações de titânio, compreendidas entre 8 e 26% (% at.), foram pulverizados 

sobre substratos de aço e ouro. Os filmes foram caracterizados usando diferentes 

técnicas nomeadamente microsonda (EPMA), difracção de raios-X (XRD), 

espectroscopia electrónica de raios-X (XPS), Espectroscopia de Infravermelhos com 

Transformada de Fourier (FTIR), medição de ângulos de contacto, Microscopia de 

Força Atómica (AFM) e Potencial Zeta (ZP). A adsorção de HSA (controlo) e de GCR 

aos substratos foi quantificada pela técnica de marcação de moléculas com isótopos 

radioactivos, de acordo com o método do Iodogénio. A actividade catalítica da GCR 

após adsorção foi avaliada com base na hidrólise de 4-MU-β-d-glucopiranósido. Os 

estudos de adsorção foram complementados com análises de FTIR (IRAS) e AFM. 

A análise por microsonda demonstrou que a razão Ca/P dos filmes de HA era mais 

elevada do que 1.67, indicando a presença de CaO como fase secundária. Também foi 

observado que a razão Ca/P aumentou com o teor de Ti, sugerindo uma competição 

entre o Ti e o P no processo de deposição e/ou que o P está a ser ejectado do filme por 

outros átomos. A análise por difracção de raios-X demonstrou que todos os filmes finos 

depositados eram amorfos. Após um tratamento térmico apenas a cristalinidade dos 

filmes de HA aumentou, indicando que a presença do Ti destabiliza a rede da HÁ 

inibindo a sua cristalização. Os resultados de FTIR estão de acordo com estas 

observações. Um aumento da percentagem de Ti nos filmes resultou num alargamento 

das bandas de fosfato no espectro do FTIR. A análise por XPS indicou que para 

concentrações de Ti superiores a 26% (% at.), uma fase rica em Ti e P é obtida. 

Estudos de molhabilidade mostraram que o ângulo de contacto dos filmes variou entre 

85 e 102Âº. No que diz respeito à morfologia da superficie, as análises por AFM 



indicaram que a inserção do Ti nos filmes cerâmicos originou superfícies menos 

rugosas quando comparadas com os filmes de HA. 

Os filmes dopados HA-Ti adsorveram uma menor quantidade de HSA e GCR por 

unidade de área superficial do que os filmes de HA. A presença de Ti no substrato 

aumentou significativamente a actividade da enzima GCR. 

Os resultados obtidos indicam que os iões de Ti influenciam significativamente a 

adsorção de proteínas e apoiam resultados prévios obtidos pelo grupo de que um 

fosfato de cálcio rico em titânio pode ser utilizado como uma matriz de libertação de 

moléculas biologicamente activas, em particular GCR. 

 


