
Abstract 
 
Bacterial adhesion and biofilm formation on medical devices frequently leads to difficult-

to-treat infections. There are several clinical situations where the inoculation occurs by 

direct contamination, prior to device insertion, in which bacterial adhesion to polymers 

occurs under very low shear conditions. The initial step in preventing biomaterials 

associated infections consists in stopping bacterial adhesion to the device surface. One 

possible approach relies in the design of antibiotic releasing biomaterials. 

The aim of the research work described in this thesis was to develop possible 

modifications on biomaterials, in order to obtain anti adhesive and anti proliferative 

surface properties, through the sustained release of antimicrobial agents from the 

surface. 

In the present work, silicone, poly(vinyl chloride) (PVC), glass and tissue culture 

polystyrene were modified with cellulose triacetate (CTA). All materials were 

incorporated with the antibiotic Imipenem (IMP). CTA membranes were also prepared 

with the antibiotic entrapped in it. All the materials studied were characterized before 

and after the modifications in terms of surface morphology by Scanning Electron 

Microscopy (SEM), surface free energy of interaction by contact angle measurements 

(quantitative measure of hydrophobicity) and surface structure by Attenuated Total 

Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) and X-ray 

Photoelectron Spectroscopy (XPS). Antibiotic incorporation and released studies were 

performed. The in vitro adhesion of Staphylococcus epidermidis expressing capsular 

polysaccharide/adhesin (PS/A), the most common etiological agent of colonisation of 

implantable medical devices, to CTA and to CTA with entrapped IMP (CTA-IMP) was 

investigated. 

All materials tested, after modification with CTA, and including CTA with entrapped IMP, 

changed their surface hydrophilicity, although not considerable in some cases. ATR-

FTIR, along with SEM results, indicated that the CTA coating was not very effective and 

needs to be improved, although it was out of the scope of the present work to develop a 

coating technology. However, entrapment of IMP on CTA showed and effective 

incorporation of the antibiotic, as shown by XPS. Furthermore, the hydrophilicity of CTA 



was considerably increased by this way. As a consequence, only CTA-IMP was used to 

subsequent studies of antibiotic release, as well as bacterial adhesion assays. Release 

studies showed that this drug-polymer conjugate serves as an adequate reservoir for a 

sustained release of IMP over an appropriate period of 71h, at an effective bacteriostatic 

concentration. Moreover, Bacterial adhesion tests showed a statistically significant 

decrease in the adhesion of S. epidermidis RP62A to CTA-IMP when compared to its 

adhesion to CTA alone. The thermodynamic approach showed a good correlation 

between free energy of interaction between cells, materials surface and water and 

bacterial adhesion values. 

In conclusion, CTA-IMP is an hydrophilic membrane with enough swelling capacity and 

elution rate for the incorporation and sustained release of IMP. Therefore the present 

approach is capable of providing a surface with anti-adhesive and antiproliferative 

properties. 

 
 
Resumo 
 

A adesão bacteriana e a subsequente formação de biofilmes em dispositivos médicos 

originam frequentemente infecções difíceis de tratar. Existem inúmeras situações 

clínicas em que a inoculação ocorre por contaminação directa, antes da inserção do 

dispositivo, nas quais a adesão bacteriana a polímeros pode ser avaliada sob 

condições de stress reduzido. A etapa inicial na prevenção de infecções associadas a 

biomateriais consiste em evitar a adesão bacteriana à superficie do dispositivo. Uma 

possível estratégia consiste no desenvolvimento de biomateriais que libertem 

antibióticos. O objectivo da investigação descrita nesta Tese foi desenvolver possíveis 

modificações em biomateriais de forma a obter superfícies com propriedades anti-

aderentes e antiprofilerativas, através da libertação sustentada de agentes 

antimicrobianos a partir da superficie. 

No presente trabalho, o silicone, o PVC, o vidro e o poliestireno de culturas celulares 

foram modificados com triacetato de celulose (CTA). Todos os materiais foram 

incorporados com o antibiótico Imipenem (IMP). Também foram preparadas membranas 



de CTA com o antibiótico incorporado. Todos os materiais estudados foram 

caracterizados antes e depois das modificações em termos de morfologia superficial por 

Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM), de energia livre de interacção através da 

medição de ângulos de contacto (medida quantitativa de hidrofobicidade) e de estrutura 

superficial por Espectroscopia de Infravermelhos por Transformada de Fourier com 

Reflexão Total Atenuada (ATR-FTIR) e Espectroscopia de Fotoelectrões por Raios-X X-

ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). Foram realizados estudos de incorporação e de 

libertação do antibiótico. Foi estudada a adesão in vitro de Staphylococcus epidermidis 

capsulado PS/A+, o agente mais comum de colonizações em dispositivos médicos 

implantáveis, ao CTA assim como ao CTA incorporado com IMP (CTA-IMP). 

Em todos os materiais ensaiados, depois de modificados com CTA e incluindo o CTA 

com IMP incorporado, verificou-se uma modificação na hidrofilicidade da superfície, 

embora não fosse considerável em alguns casos. Os resultados de ATR-FTRIR 

juntamente com os de SEM indicaram que o revestimento com CTA não foi muito 

eficiente e necessita de ser melhorado, embora esteja fora do âmbito deste trabalho 

desenvolver uma tecnologia de revestimento. No entanto, a incorporação de IMP no 

CTA revelou uma incorporação eficiente do antibiótico, tal como foi demonstrado por 

XPS. Para além disso, a hidrofilicidade do CTA foi consideravelmente aumentada desta 

forma. Como consequência, apenas o CTA-IMP foi usado para estudos posteriores de 

libertação, bem como de adesão bacteriana. Os ensaios de libertação mostraram que 

esta conjugação antibiótico-polímero funciona com um reservatório adequado para a 

libertação continuada de IMP, durante um período apropriado de 71 horas, a uma 

concentração bacteriostática eficaz de antibiótico. Os estudos da adesão bacteriana 

revelaram uma diminuição estatisticamente significativa na adesão de S. epidermidis 

RP62A a CTA-IMP em comparação com a adesão a CTA. A abordagem termodinâmica 

mostrou uma boa correlação entre a energia livre de interação entre a superfície das 

bactérias, dos materiais e a água e os resultados da adesão bacteriana. 

Em conclusão, o CTA-IMP é uma membrana hidrofílica com capacidade de absorção e 

taxa de eluição suficientes para a incorporação e libertação sustentada de IMP. 

Consequentemente, é possível obter uma superfície com propriedades anti-adesivas e 

anti-proliferativas adequadas utilizando a presente estratégia. 


