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ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, κειεηήζεθε ν ξφινο ηεο 

κεραληθήο θφξηηζεο ζηελ νζηενελζσκάησζε εκθπηεπκάησλ ηζρίνπ. πγθεθξηκέλα, 

ε κειέηε εζηίαζε ζηελ απφθξηζε αλζξψπηλσλ νζηενβιαζηηθψλ θπηηάξσλ κπεινχ 
ησλ νζηψλ, ζε θπζηνινγηθψλ επηπέδσλ κεραληθή θφξηηζε. Σα θχηηαξα 

θαιιηεξγήζεθαλ ζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλα νξζνπεδηθά 
θξάκαηα ηηηαλίνπ, ην θξάκα κε αινπκίλην θαη βαλάδην (Ti-6Al-4V). Γηα ηελ 

εθαξκνγή κεραληθήο θφξηηζεο ζρεδηάζηεθε, θαηαζθεπάζηεθε θαη ραξαθηεξίζηεθε 

ζπζθεπή, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο βαζίζηεθε ζηελ αξρή ηεο θάκςεο ηεζζάξσλ 
ζεκείσλ. Επίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο, ζρεδηάζηεθαλ πεηξάκαηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηθαλεηαθήο κηθξνηνπνγξαθίαο ησλ εκθπηεπκάησλ 
ζηελ νζηενελζσκάησζε ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κειεηήζεθε ε ζπκβνιή 

ηληεγθξηληθψλ ππνκνλάδσλ ζηε δχλακε πξνζθφιιεζεο νζηενβιαζηψλ ζε 

νξζνπεδηθά βηνυιηθά (Ti-6Al-4V, πδξνμπαπαηίηεο-HA) κε δηαθνξεηηθή επηθαλεηαθή 
ηξαρχηεηα. Μνλνθισληθά αληηζψκαηα θαηά ζπγθεθξηκέλσλ ηληεγθξηληθψλ 

ππνκνλάδσλ επσάζηεθαλ κε νζηενβιαζηηθά θχηηαξα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 
θαιιηεξγήζεθαλ ζε δηζθία νξζνπεδηθψλ βηνυιηθψλ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ ή 

επεμεξγάζηεθαλ θαηάιιεια θαη εθαξκφζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε ζπζθεπή επηβνιήο 
δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ. Καηά ηε κειέηε δηεξεπλήζεθε αθφκα ν ξφινο ηεο 

νξγαλσκέλεο επηθαλεηαθήο κηθξνηνπνγξαθίαο, κε ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο 

νζηενβιαζηηθψλ θπηηάξσλ ζε κηθξνδνκεκέλα ππνζηξψκαηα ηηηαλίνπ. Σα 
ζπγθεθξηκέλα ππνζηξψκαηα παξνπζίαδαλ κηθξναπιαθψζεηο κε βαζκσηή κεηαβνιή 

ησλ γεσκεηξηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (πιάηνο απιαθψζεσλ 3-300 κm, βάζνο 
απιαθψζεσλ 4, 6, 10, 14 κm) θαη θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κηθξνειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Εξεπλήζεθε επίζεο ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο θαξκάθνπ, 
κε ην ζπλδπαζκφ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ιηπνζσκηθψλ νρεκάησλ θαη ρεκείαο PLL-

g-PEG. θνπφο ήηαλ ε παξαζθεπή ιηπνζσκηθψλ νρεκάησλ, ηα νπνία ζα πεξηέθιεηαλ 
ζεκαληηθνχο βηνδξαζηηθνχο παξάγνληεο θαη ε πξφζδεζή ηνπο ζε επηθάλεηα 

ηηηαλίνπ, κε ηε ρξήζε ηεο ρεκείαο ηνπ πνιπκεξνχο PLL-g-PEG (poly(L-lysine)-
grafted-poly(ethylene glycol)). Σέινο, κειεηήζεθε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ ζπκπιεξψκαηνο απφ κηθξνζσκαηίδηα πξντφληα θζνξάο νξζνπεδηθψλ πιηθψλ. 

Μηθξνζσκαηίδηα βηνυιηθψλ (ηηηάλην, ρξψκην, θνβάιηην, πνιπαηζπιέλην), 
επσάζηεθαλ κε αλζξψπηλν πιάζκα θαη ζηε ζπλέρεηα αληρλεχηεθε ε ελεξγνπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ παξάγνληα C3b. 
Σα ζσκαηίδηα-πξντφληα θζνξάο ησλ βηνυιηθψλ ησλ εκθπηεπκάησλ πξνθαινχλ ηε 

ιεγφκελε αζεπηηθή νζηεφιπζε θαη απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο αζηνρίαο 

ησλ εκθπηεπκάησλ ηζρίνπ. 
 


