
Resumo 

Inúmeros investigadores, desde há várias décadas, têm tentado desenvolver materiais 

semelhantes à fase inorgânica do osso, de forma a aumentar a regeneração óssea. A fase 

mineral do osso é composta por fosfatos de cálcio e diversos iões tais como: flúor, magnésio, 

carbonato, sódio e silício. Na década de 70 Carlisle e Schwarz demonstraram o efeito positivo 

do silício na mineralização óssea. Combinando o efeito positivo do silício e as propriedades 

bioactivas da hidroxiapatite (HA) um novo material foi desenvolvido, a hidroxiapatite modificada 

com silício (Si-HA). Os estudos in vivo demonstraram que este biomaterial aumenta a 

regeneração óssea. A complexidade do modelo in vivo não permite a determinação do 

mecanismo subjacente à sua bioactividade, daí a necessidade de estudar as diversas 

componentes deste sistema num sistema in vitro.  

Esta tese foi estruturada com o objectivo de se estudar os aspectos relevantes na 

osteointegração in vivo da Si-HA, através de diversos ensaios in vitro, nomeadamente: (i) o 

efeito da incorporação de silício na malha da HA de um ponto de vista físico-químico; (ii) a 

interacção da Si-HA com diferentes soluções: tris-hidroximetil amino-metano, solução 

fisiológica simulada (SFS), SFS com proteínas do soro humano; (iii) adsorção de diferentes 

proteínas: albumina e imunoglobulina que são importantes componentes da camada de 

proteínas que adere ao material assim que este é implantado e colagénio tipo I que é definido 

com uma proteína estrutural da matriz extracelular. Por último, (iv) estudar o efeito da 

incorporação do silício na adesão, proliferação e diferenciação de dois tipos de células 

humanas, os osteoblastos e os osteoclastos.  

Do ponto de vista físico-químico, a incorporação de silício na estrutura de HA resulta na 

diminuição da carga superficial do material (valores mais negativos) e num pequeno aumento 

da sua hidrofilicidade. Os resultados de espectroscopia de fotoelectrões de raios -X e 

espectroscopia de infravermelho suportam claramente o mecanismo de substituição proposto 

por Gibson et al. Os comprimentos de onda a 888 cm-1 e 504 cm-1 indicam a presença de SiO4
4- 

e a energia de ligação a 101 eV correspondente à ligação (Si-O). As análises de 

espectroscopia de fotoelectrões de raio-X e energia dispersiva de raio-X demonstraram que o 

silício é preferencialmente dissolvido do material para o meio. As análises de infravermelho 

também demonstraram uma diminuição na intensidade da banda correspondente ao grupo 

hidroxilo, sendo este resultado uma consequência directa do mecanismo de substituição dos 

grupos fosfatos pelos grupos silicatos e da perda de alguns grupos hidroxilo devido ao balanço 

de carga.  

Nos ensaios de imersão em SFS, o tempo necessário para a formação de uma camada de 

apatite na superfície da Si-HA é menor em comparação com HA. A superfície mais negativa da 

Si-HA fornece um local preferencial para a nucleação de uma camada amorfa de fosfatos de 

cálcio, através da adsorção de iões cálcio (Ca2+), resultando num aumento da carga superficial 

e consequente atracção de grupos fosfato (PO4
3-). Adicionalmente, a sua cinética de dissolução 



resulta numa mais rápida supersaturação da solução de SFS, conduzindo à precipitação de 

fosfatos de cálcio. A presença de proteínas do soro humano atrasa a formação da camada de 

apatite, uma vez que protege a sua superfície, actuando como uma barreira à dissolução e 

difusão dos iões da superfície do material para o meio.  

A incorporação de 0,8 % (p/p) de silício na malha da HA aumenta a adsorção de proteínas do 

soro humano por unidade de área, quando comparada com HA e 1,5 % (p/p) Si-HA. O 

colagénio tipo I tem maior afinidade para 1,5 % (p/p) Si-HA.  

Os osteoblastos humanos aderiram, proliferaram e diferenciaram-se na superfície do Si-HA, 

contudo, as células responderam de forma diferente às duas composições. As células 

cultivadas na superfície de 0,8 % (p/p) Si-HA proliferaram mais rapidamente e produziram 

níveis mais elevados de proteínas enquanto que, no caso de 1,5 % (p/p) Si-HA as células 

apresentam maior actividade de fosfatase alcalina, indicando um estádio de maior 

diferenciação. Após 21 dias, observou-se a formação de fosfatos de cálcio na superfície de HA 

e nas duas composições de Si-HA.  

A Si-HA permitiu a diferenciação de percursores de osteoclastos (células mononucleares do 

sangue e monócitos CD 14 positivos). As células apresentaram as características típicas de 

osteoclastos: anéis de actina, vários núcleos, receptores para vitronectina e expressaram 

TRAP. Nos materiais cultivados com osteoclastos, a concentração de cálcio e fósforo libertado 

da superfície de Si-HA para meio foi significativamente maior em comparação com HA, sendo 

este efeito mais evidente na Si-HA com 1,5 % (p/p) de Si, indicando que os osteoclastos 

estavam mais activos.  

Os resultados obtidos indicam que a elevada bioactividade da Si-HA material se deve à 

combinação de mecanismos celulares e acelulares. A superfície mais electronegativa diminui o 

tempo necessário para formação da camada de apatite, sendo este factor considerado 

importante na osteointegração do material in vivo. A incorporação de silício na HA teve um 

efeito positivo na produção de proteínas e diferenciação de osteoblastos, assim como na 

diferenciação e actividade de osteoclastos.  

Abstract 

For several decades a great number of researchers worldwide are trying to mimic the mineral 

phase of bone in order to enhance bone regeneration and formation. It has been shown that the 

mineral phase of bone is composed by calcium phosphate crystals and several ions such as, 

fluoride, carbonate, magnesium, sodium and silicon. In 1970´s Carlisle and Schwarz 

demonstrated the positive effect of silicon on bone mineralization. Therefore, to combine the 

positive effect of silicon and the bioactive properties of hydroxyapatite (HA), a calcium 

phosphate with a similar chemical and structural composition to the inorganic phase of bone, a 

new biomaterial was developed, silicon-substituted hydroxyapatite (Si-HA). It has been shown 



that this material enhances bone apposition/ingrowth in vivo when compared to HA. However, 

the complexity of the in vivo model does not allow the full understanding of the mechanism 

behind this enhanced bioactivity. Therefore, the in vitro testing has been chosen as a model and 

the most important steps have been studied.  

This thesis was designed to address the following aspects; the effect of the incorporation of 

silicon into the HA lattice, (i) on a physical-chemical point of view; (ii) interaction of Si-HA 

material with different solutions: tris-hydroxymethyl amino-methane buffer, simulated body fluid 

(SBF), SBF with human serum proteins; (iii) adhesion of different proteins: albumin and 

imunoglobulin that are important components of the adsorption layer at the surface of an 

implanted material, and also collagen type I that can be defined as “a structural protein of the 

extracellular matrix” and finally, (iv) to study the effect of silicon incorporation on the adhesion, 

proliferation and differentiation of two types of human cells, osteoblasts and osteoclasts.  

On a chemical and structural point of view the incorporation of silicon into the HA structure 

resulted in a decrease on the surface charge of the material towards more negative values and 

also a slight increase on the hydrophilicity of the material was observed. XPS and FTIR results 

clearly support the substitution mechanism proposed by Gibson et al for Si-HA. Vibrational 

wavelength of 888 cm-1 and 504 cm-1 indicate the presence of SiO4
4- and the binding energy of 

silicon at 101 eV corresponds to (Si-O) bonding. The XPS and EDX results showed that silicon 

is preferential released from the Si-HA material. The FTIR spectra also demonstrated a 

decrease on the intensity of the OH- band, being a direct result of the substitution of the 

phosphate groups by the silicate groups and the loss of hydroxyl groups due to a charge 

balance. After incubation in SBF an apatite layer was formed on the surface of Si-HA earlier 

than on unmodified HA. The more electronegative Si-HA surface provides a preferential site for 

the nucleation of an amorphous calcium phosphate apatite layer than the HA surface. This 

phenomenon may occur via the adsorption of calcium (Ca2+) ions onto the electronegative 

surface, resulting on an increase in surface charge and the attraction of phosphate groups 

(PO4
3-), also combined with a faster supersaturation of SBF due the higher dissolution rate of Si-

HA. The presence of human serum proteins delayed the formation of this layer. The 

proteinaceous layer acted as a barrier to the dissolution and diffusion of ions from the surface to 

the surrounding medium.  

The 0.8 wt % Si-HA material showed to have a higher binding affinity to human serum proteins, 

when compared to HA and 1.5 wt % Si-HA. In the case of a single protein solution a relation 

between collagen adhesion and silicon content was observed. The 1.5 wt % Si-HA substrate 

showed to have higher binding affinity per area to this protein.  

The human osteoblast seeded on the Si-HA material proliferated and expressed different 

osteoblastic markers. The cells responded differently to the two compositions of Si-HA. The 

cells seeded on 0.8 wt % Si-HA surface had a higher rate of proliferation and increased 

production of proteins. While in the case of 1.5 wt % Si-HA a higher ALP production at early 



time points was observed, indicating that the cells were more differentiated. After 21 days 

calcium phosphate deposits were observed on the surface of HA and Si-HA.  

The Si-HA material allowed the differentiation of osteoclast precursors (peripheral mononuclear 

cells and monocytes CD 14 positive) to mature osteoclasts. These cells expressed the typical 

osteoclast markers: actin rings, several nuclei, expressed TRAP and presented vitronectin 

receptors. On the samples seeded with osteoclasts significant differences on the concentration 

of calcium and phosphorous in the medium were observed, indicating that the osteoclasts were 

active and resorbing, especially on 1.5 wt % Si-HA.  

The results obtained during these studies showed that the enhanced bioactivity of the Si-HA is a 

combination of acellular and cellular mechanisms. The more negative surface and higher 

dissolution rate decreases the time required for the formation of an apatite layer, which is 

considered to be an important factor for osteointegration. And also the enhanced proliferation 

and differentiation of bone cells (human osteoblast and osteoclast) induced by the presence of 

Si-HA can lead to faster bone regeneration.  


