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Η μθχανικι ιςτών αποτελεί πικανι μζκοδο για τθν αναγζννθςθ κατεςτραμμζνων οςτών. Στισ 

μζρεσ μασ υπάρχουν πολυάρικμα ικριώματα (scaffolds) που πλθροφν πολλζσ από τισ 

απαιτιςεισ ωσ προσ το ςχεδιαςμό και τθ δομι για τθν εφαρμογι ςτθν ανάπλαςθ οςτών in 

vitro. Ωςτόςο, προκειμζνου να είναι επιτυχισ θ ανάπλαςθ οςτοφ ςτθ κλινικι πράξθ, κα πρζπει 

να τροφοδοτείται με επαρκι παροχι αίματοσ μετά τθν εμφφτευςθ.  Στθν παροφςα μελζτθ 

ερευνάται θ δυνατότθτα που ζχουν βιοαποδομοφμενοι πορώδθ φαλοι να ενιςχφςουν τον 

ςχθματιςμό οςτοφ, κακώσ και τθ δθμιουργία λειτουργικοφ αγγειακοφ δικτφου, το οποίο κα 

επιταχφνει τθν αιμάτωςθ του τεχνθτοφ ιςτοφ. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία1 

παραςκευάςτθκαν με τθ μζκοδο κολλοειδοφσ γζλθσ (sol-gel) τριών διαςτάςεων (3D) πορώδθ 

βιοενεργά ικριώματα υάλου με ςφνκεςθ 70 mol% SiO2 και 30 mol% CaO (70S30C) και 

μακροπορώδεσ άνω των 500 μm που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με πορώδεσ άνω των 100 μm. 

Στα ςυγκεκριμζνα δοκίμια καλλιεργικθκαν ανκρώπινα μεςεγχυματικά βλαςτοκφτταρα μυελοφ 

των οςτών (MSCs) και ακολοφκωσ προςτζκθκε γζλθ κολλαγόνου θ οποία περιείχε 80% 

ανκρώπινα ενδοκθλιακά κφτταρα (HUVECs) και 20% MSCs. Η διερεφνθςθ τθσ ανάπτυξθσ του 

ανόργανου οςτοφ και του τεχνθτοφ αγγειακοφ δικτφου ςτα δοκίμια πραγματοποιικθκε μετά 

από 21 θμζρεσ ςε in vitro καλλιζργεια. Με τθ μικροςκοπία ομοεςτιακισ δζςμθσ laser (Confocal 

Laser Microscopy) επιβεβαιώκθκε θ δθμιουργία 3D αγγειακοφ δικτφου ςτο κζντρο των 

δοκιμίων. Η διαφοροποίθςθ των MSCs ςε οςτεοβλαςτικά κφτταρα επιβεβαιώκθκε με τθ 

μζτρθςθ τθσ αλκαλικισ φωςφατάςθσ (alkaline phosphatase enzymatic activity, ALPase). 

Επιπλζον θ δθμιουργία οργανικισ εξωκυτταρικισ ουςίασ οςτοφ (extracellular matrix) 

μετρικθκε με ELISA και διαπιςτώκθκε θ παρουςία τθσ πρωτεΐνθσ osteocalcin. Συμπεραςματικά 

διαπιςτώκθκε πωσ τα 3D 70S30C βιοενεργά ικριώματα υποςτθρίηουν και παρακινοφν τθ 

διαφοροποίθςθ των MSCs ςε οςτεογενι κφτταρα ικανά να προωκιςουν το ςχθματιςμό 

ανόργανου οςτοφ και τθν ανάπτυξθ ενόσ τριςδιάςτατου αγγειακοφ δικτφου τα οποίο 

αναμζνεται με τθν εμφφτευςι τουσ να ςυνειςφζρουν ςτθν επιτάχυνςθ τθσ αγγείωςθσ του 

οςτοφ.  
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