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Ειζαγωγή 

Η επηηπρία ηεο Μεραληθήο Ιζηώλ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο Ιαηξηθήο εμαξηάηαη από 

ηελ παξαγσγή κηαο βην-ζπκβαηηθήο δνκήο (scaffold) ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

νδεγήζεη  ηελ αλάπηπμε  ηνπ θαηλνύξγηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηζηνύ. 

Η κεραληθή Ιζηώλ ηνπ νζηνύ απαηηεί  “ κηα θπηηαξηθή θαιιηέξγεηα in vitro”  πάλσ ζε 

scaffold ηα νπνία  κηκνύληαη  δνκηθά θαη  ιεηηνπξγηθά ην νζηηθό κέξνο πνπ καο 

ελδηαθέξεη. 

Με ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο παξαγσγήο ηθξησκάησλ όπσο ηηο “solvent casting”  θαη 

“gas foaming”  επηηπγράλεηαη ε παξαγσγή ηθξησκάησλ  κε  κηθξνζθνπηθέο θαη 

καθξνζθνπηθέο δνκέο κε ειεγρόκελεο ελώ ε  αλάπηπμε  ηερλνινγηώλ όπσο ην CAD ( 

computer-aided design )  θαη  CAM (computer-aided manufacturing) επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία ελόο ηθξηώκαηνο κε ειεγρόκελεο κηθξό θαη καθξνζθνπηθέο  παξακέηξνπο. 

Υλικά και Μέθοδοι 

Σηε παξνύζα κειέηε εμεηάζηεθε ε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά δπν θπηηαξηθώλ ζεηξώλ 

MG 63 (osteoblast-like cells) θαη HUVEC (Human Umbelical Vein Endothelial Cells) 

όηαλ απηέο θαιιηεξγεζνύλ ζε ηθξηώκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα ρεκηθή 

ζύζηαζε  πνιπκεξή ηνπ πνιύ (γαιαθηηθνύ-γιπθνύιηθνπ) νμένο (PLGA) αιιά 

δηαθνξεηηθή επηθαλεηαθή θαη δνκηθή ηνπνγξαθία. Μέζν ηεο ηερληθήο Salt Leaching   

εηνηκάζηεθαλ  ηθξηώκαηα ηπραία πνξώδεο ελώ κέζσ ηεο Pressure  Assisted 

Microsyringe (PAM)  ηα βηνϋιηθά παξνπζίαδαλ  θαλνληθή θαη αλαπαξαγόκελε 

γεσκεηξία. 

Οη  πεηξακαηηθέο  δνθηκέο αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο  ζην (SEM), θαη  ηζηνρεκηθέο θαη ηκνπλνηζηνρεκηθέο  δνθηκέο  

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνύλ ε θπηηαξηθή  δσηηθόηεηα, ην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο 

ησλ θπηηάξσλ θαη ε παξνπζία πνιπκεξηζκέλεο θπηηαξνζθειεηηθήο αθηηλεο  ζηα 

παξόληα ζην ηθξίσκα θύηηαξα. 

Αποηελέζμαηα- Συμπεράζμαηα 

Τν απνηέιεζκα επηβεβαηώλνπλ ην γεγνλόο όηη ε  κνξθή θαη ε πξνζθόιιεζε ησλ 

θπηηάξσλ εμαξηώληαη ,από ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο (αθακςία ηνπ ππνζηξώκαηνο) 

όπσο θαη από ηε κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηθξηώκαηνο.  

Σπκπεξαζκαηηθά, από ηε κειέηε πξνθύπηεη όηη, ηα ηθξηώκαηα  πνπ παξάγνληαη  κέζσ 

ηεο ηερληθήο PAM, παξνπζηάδνπλ   έλαλ θαιύηεξν βαζκό βηνζπκβαηόηεηαο (ζρεηηθά 

κε ηηο κεκβξάλεο πνπ πξνεηνηκάδνληαη κε Salt Leaching ) θαη είλαη ζε  ζέζε  λα 

πξνσζήζνπλ ηελ θπηηαξνζθειεηξηθε  νξγάλσζε θαη ηελ πξνζθόιιεζε ησλ θπηηάξσλ 

πνπ απμάλνληαη ζε απηό ην  ππόζηξσκα.  

 

 

 


