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Η δήηεζε γηα ελέζηκα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εκθπηεύκαηα γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ νζηώλ είλαη κεγάιε, κηαο θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε αλάγθε γηα ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο. Τα πδξνπεθηώκαηα είλαη ελέζηκα πιηθά πνπ παξέρνπλ  ελα πδαηηθό πεξηβάιινλ 

ηδαληθό γηα ηα θύηηαξα αιια δελ έρνπλ θαιέο κεραληθέο ηδηόηεηεο ελώ δελ πξνσζνύλ ηνλ 

ζρεκαηηζκό πδξνμπαπαηίηε ζηνλ νξγαληζκν. Τν πνιπκεξέο Οιηγν Φνπκαξηθή –

πνιπαηζπιεληθή γιπθόιε (OPF) είλαη έλα λέν ζπκπνιπκεξέο πνπ όηαλ δηαζηαπξσζεί 

ζρεκαηίδεη πδξνπεθηώκαηα. Ιn vitro κειέηεο  έρνπλ δείμε θαιή θπηηαξηθή βησζηκόηεηα ελώ 

in vivo κειέηεο δείρλνπλ θαιή αληαπόθξηζε ησλ ηζηώλ. Δπν ζπλζέζεηο ηνπ πνιπκεξνύο (κε 

κνξηαθό βάξνο πνιπαηζπιεληθήο γιπθόιεο 10000 g/mol θαη 3000 g/mol) εληζρύζεθαλ κε 

λαλν-θξπζηάιινπο πδξνμπαπαηίηε (CaP) ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο θαη κε δηαθνξεηηθό 

βαζκό θξπζηάιιηθόηεηαο. Ο ζθνπόο είλαη ε βειηίσζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ηνπ ηειηθνύ 

πιηθνύ αιια θαη ε επηηάγρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο πδξόμπαπαηίηε ζην ζεκείν ηεο εκθύηεπζεο. 

Μεηξήζεθαλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο G’, to όξην δηαξξνήο, ν ρξόλνο γεινπνηήζεο ησλ 

ζύλζεησλ πδξνπεθησκάησλ θαζώο θαη ε ηαρύηεηα θαζίδεζεο ησλ λαλν-θξπζηάιισλ CaP ζε 

λεξό ή ζην κείγκα πνιπκεξνύο κε ηελ νπζία δεκηνπξγίαο δηαζηαπξώζεσλ πιέγκαηνο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν ηεο ξενινγίαο. Επίζεο κεηξήζεθε ε δηόγθσζε ησλ πιηθώλ 

ύζηεξα απν 1, 3 θαη 7 κέξεο εκβύζηζεο ζε πγξά. Η πξνζζήθε ηεο θεξακηθήο θάζεο ζην 

πνιπκεξέο θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηνλ ρξόλν γεινπνίεζεο θαζώο θαη ηελ δηόγθσζε ησλ 

πδξνπεθησκάησλ. Παξαηεξήζεθε επίζεο όηη πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο CaP νδήγεζαλ ζε 

αύμεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο θαη ηνπ νξίνπ δηαξξνήο. Σπκπεξαζκαηηθά ε πξνζζήθε 

CaP  ζην πνιπκεξέο OPF νδήγεζε ζε ζύλζεηα πιηθά κε απμεκέλν κέηξν ειαζηηθόηεηαο, όξην 

δηαξξνήο θαη ρξόλν γεινπνίεζεο θαη κεησκέλε δηόγθσζε. Τα ζύλζεηα πιηθά απηά θαίλνληαη 

λα είλαη πνιιά ππνζρόκελα ζηε ρξήζε ηνπο σο νζηηθά αλαπιεξώκαηα, ρξεηάδεηαη όκσο λα 

εξεπλεζνύλ πεξηζζόηεξν. 

 

 



 

 


