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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Συγκεκριμένοι συνδυασμοί των χημικών και των τοπογραφικών χαρακτηριστικών, παρόμοια 

με εκείνα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των κυττάρων in vivo, έχει 

αποδειχθεί ότι παρέχουν έλεγχο της κυτταρικής προσκόλλησης και μετανάστευσης. Ο σκοπός 

της παρούσας διατριβής είναι η χρήση της τεχνολογίας λέιζερ στενών παλμών στην ανάπτυξη 

τεχνητών μεταμοσχεύσιμων ικριωμάτων, που να μπορούν να ελέγχουν τις ιδιότητες 

πρόσφυσης των κυττάρων και διέγερσης της ανοσολογικής απόκρισης ως μια ασφαλέστερη 

εναλλακτική λύση στα εμβόλια.  

     Τα μέχρι τώρα πρωτόκολλα εμβολιασμού αναγκάζουν μια διέγερση προς ένα συγκεκριμένο 

αντιγόνο με τη μεσολάβηση ανοσοενισχυτικού, προκαλώντας μη ειδική φλεγμονή, η οποία 

ωστόσο, είναι υπεύθυνη για αρκετές παρενέργειες. Η επιτυχία των εμβολίων περιορίζεται 

επίσης από την επιλογή των μη ειδικών και λοιμωδών αντιγονικών επιτόπων, η οποία, λόγω 

του μεγάλου πολυμορφισμού των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας δεν παρουσιάζει υψηλή 

συγγένεια για όλα τα άτομα.   

      Η διατριβή αποσκοπεί στην παραγωγή εξατομικευμένων μεταμοσχεύσιμων εμβολίων. 

Συγκεκριμένα, προ-ενεργοποιημένα μακροφάγα απορροφώνται σε μεταμοσχεύσιμες 

επιφάνειες και είναι σε θέση να τονώσουν την ανάπτυξη της ανοσολογικής απόκρισης. Η 

προσέγγιση αυτή εξαλείφει ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω των τεχνολογικών βοηθημάτων, 

αφήνοντας τη φυσική επιλογή να δράσει στο μηχανισμό φόρτωσης αντιγόνου και να επιλεγεί 

το σωστό αντιγονικό επίτοπο για κάθε άτομο.  

     Οι επιφάνειες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία, αποτελούνται από 

λειτουργικές τρισδιάστατες μικρο- και νάνο-κλίμακας δομές οι οποίες κατασκευάζονται με 

λέιζερ στενών παλμών. Η τρισδιάστατη δομή τους παρέχει την ικανότητα ελέγχου του 

μεγέθους των πόρων, της χημείας των επιφανειών και τη διανομή της βιοενέργειας, ιδιότητες 

που παρέχουν  την δυνατότητα πολυ-παραμετρικής εκτίμησης των διαφόρων παραγόντων που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κυττάρων, με εκτεταμένες συνέπειες για την υγεία του 

ανθρώπου. Αυτή η διεπιστημονική πρόταση αναμένεται να παράγει τις βασικές γνώσεις για 

περαιτέρω εκμετάλλευση. 
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ABSTRACT 
The surface and interface properties of biomaterials are determined from the synergy of the 

surface morphology and chemistry. Specific combinations of chemical and topographical cues, 

similar to those experienced by cells during in vivo development, have been shown to provide 

control over cellular adhesion and migration.  

The aim of the present study is to employ ultrafast laser texturing technologies to develop 

artificial transplantable biomaterials scaffolds able to preferentially control the adhesion 

properties of cells stimulating the immune response as a safer alternative to vaccines. 

Vaccination protocols so far, force stimulation towards a specific antigen by inducing adjuvant-

mediated non-specific inflammation, which however, is responsible for several side effects. The 

success of vaccines is also limited by the selection of specific non-infectious antigenic epitopes, 

which because of the extended polymorphism of histocompatibility antigens will not have high 

affinity for all individuals. 

 The present study aims to produce personalized transplantable vaccines. Pre-activated 

macrophages absorbed on transplantable surfaces are able to stimulate the development of 

immune response. Such approach eliminates side effects due to the adjuvants, while leaving 

the natural selection mechanism of antigen loading to choose the right antigenic epitope for 

each individual.  

The surfaces to be used herein consist of properly functionalized 3D micro and submicron 

textured scaffolds fabricated by ultrafast laser The 3D scaffolds displaying the capacity to 

exquisitely control the size of pores, the micro/nanotopography, the surface chemistry and 

distribution of bioactive species, represent significant progress beyond the current state of the 

art enabling a multi-parametric assessment of various factors affecting cell behavior, with far-

reaching implications human health. This interdisciplinary proposal is expected to produce basic 

knowledge for further exploitation. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η βασική αρχή της Ανοσολογίας έχει τις ρίζες της στις αρχικές προσπάθειες εμβολιασμών του 

Edward Jenner και του Louis Pasteur. Από την εποχή των πρωτοπόρων αυτών προσπαθειών, 

αναπτύχθηκαν εμβόλια για πολλά νοσήματα τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν απειλή για 

την ανθρωπότητα. Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα οικονομικό και αποτελεσματικό όπλο για την 

πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων.  

     Πολλές θανατηφόρες ασθένειες έχουν εξαλειφθεί με τη βοήθεια των εμβολίων, όμως 

παραμένει ακόμα επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης εμβολίων έναντι πολλών άλλων νοσημάτων 

όπως η φυματίωση, η ελονοσία ή το AIDS. Μάλιστα, εκτός από την πρόκληση που αποτελούν 

τα νοσήματα αυτά για τα οποία δεν έχει, ακόμη, παρασκευαστεί αποτελεσματικό εμβόλιο, 

υπάρχει και η ανάγκη της βελτίωσης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ήδη 

υπαρχόντων εμβολίων. 

     Ο δρόμος προς την επιτυχή ανάπτυξη εμβολίων, τα οποία θα μπορούν να λάβουν έγκριση 

για χρήση στον άνθρωπο είναι μακρύς και δύσκολος. Οι διαδικασίες παρασκευής 

σκευασμάτων τα οποία θα μπορούν να δοκιμαστούν σε ανθρώπους, καθώς και τα 

πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών, υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Ακόμη και τα εμβόλια που 

περνούν επιτυχώς από αυτά τα στάδια και τα οποία λαμβάνουν έγκριση για κλινικές δοκιμές 

σε ανθρώπους, δεν είναι σίγουρο ότι θα προωθηθούν για ευρεία χρήση. Η πείρα έχει δείξει ότι 

ένα εμβόλιο, ακόμη και αν είναι αποτελεσματικό στο εργαστήριο και στα πειραματόζωα, δεν 

σημαίνει ότι θα μπορεί και να προλαμβάνει το αντίστοιχο νόσημα στον άνθρωπο. Ορισμένα 

από τα υποψήφια εμβόλια έχουν σοβαρότατες επιπλοκές και κάποια μάλιστα, βρέθηκε ότι 

επιδείνωναν τη νόσο την οποία είχαν παρασκευαστεί να προλαμβάνουν.  

     Η ανάπτυξη των εμβολίων αρχίζει από τη βασική έρευνα. Οι εξελίξεις στον τομέα 

Ανοσολογίας και Μοριακής Βιολογίας συνετέλεσαν τόσο στην ανάπτυξη νέων 

αποτελεσματικών εμβολίων, όσο και στο σχεδιασμό πολλά υποσχόμενων στρατηγικών 

εξεύρεσης νέων υποψήφιων σκευασμάτων. Η γνώση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των 

επιτόπων οι οποίοι αναγνωρίζονται από τα Τ και Β κύτταρα, έδωσε στους Ανοσολόγους τη 
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δυνατότητα σχεδιασμού υποψήφιων εμβολίων, τα οποία θα μεγιστοποιούν τη διέγερση και 

των δυο κλάδων του ανοσοποιητικού συστήματος. Μετά την ανακάλυψη των διαφορών στην 

επεξεργασία των αντιγόνων, άρχισε ο σχεδιασμός των εμβολίων και η χρήση 

ανοσοενισχυτικών τα οποία μεγιστοποιούν την αντιγονοπαρουσίαση μέσω των μορίων 

ιστοσυμβατότητας  MHC I και ΙΙ.  

1.1 Έμφυτη και Προσαρμοστική Ανοσία 
 

Η ανοσιακή απόκριση  αποτελείται από δυο διαφορετικούς κλάδους, την έμφυτη και την 

προσαρμοστική ανοσία οι οποίες αναγνωρίζουν κοινά αντιγόνα στους παθογόνους 

μικροοργανισμούς ή ειδικά αντιγονικά πεπτίδια που σχετίζονται με συγκριμένους εισβολής 

αντίστοιχα. Αν και οι δύο αυτοί κλάδοι φαίνονται ανεξάρτητοι η κατάλληλη αλληλεπίδραση 

τους είναι ουσιαστική για την φυσιολογική ανοσιακή απόκριση. Πράγματι, «λάθη» που 

μπορούν να συμβούν στον κάθε κλάδο επηρεάζουν τον οργανισμό στο σύνολο του.  

Η έμφυτη ανοσία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των παθογόνων εισβολέων και 

λειτουργεί συνεχώς διατηρώντας την επαγρύπνηση του ανοσολογικού συστήματος [2,3]. Η 

έμφυτη ανοσία συντελείται από τα αντιγοναπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs) όπως είναι τα 

μακροφάγα και τα δενδριτικά. Η απόκριση στα πλαίσια της έμφυτης ανοσίας δεν είναι ειδική 

καθώς στηρίζεται στην αναγνώριση μοριακών προτύπων (PAMPs) που είναι κοινά σε πολλούς 

παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά δεν απαντώνται στον ανθρώπινο οργανισμό.  Η 

λειτουργία της προσαρμοστικής ανοσίας είναι αφενός η εξειδικευμένη καταπολέμηση του 

παθογόνου εισβολέα και αφετέρου η δημιουργία ανοσολογικής μνήμης. Συστατικά στοιχεία 

της προσαρμοστικής ανοσίας είναι τα Τ και Β λεμφοκύτταρα. Η ανοσολογική απόκριση στα 

πλαίσια της προσαρμοστικής ανοσίας επιτυγχάνεται κατόπιν επαφής με ειδικά επεξεργασμένα 

αντιγονικά πεπτίδια που εμφανίζονται στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων. Η προσαρμοστική ανοσία γενικά καθυστερεί αλλά όταν πραγματοποιηθεί οδηγεί 

στην δημιουργία κυττάρων μνήμης ικανών να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν 

γρηγορότερα τον εισβολέα στις επαναμολύνσεις.  Έτσι καθώς η έμφυτη ανοσία είναι ταχύτερη 

ελέγχει και καθυστερεί τη λοίμωξη μέχρι την ενεργοποίηση της προσαρμοστικής ανοσίας. 

Σημαντικό ρόλο στα APCs που συνδέουν την έμφυτη με την προσαρμοστική ανοσία παίζουν τα 
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αντιγόνα του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας (ΚΣΙ) τα οποία προσδένουν  τα αντιγονικά 

πεπτίδια και τα παρουσιάζουν στα Τ λεμφοκύτταρα. 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα μόρια του ΚΣΙ γνωστά επίσης και ως HLA (Human leukocyte 

antigens) και χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα τάξης Ι που παρουσιάζουν ενδογενή 

πεπτίδια και τα τάξης ΙΙ που συνδέονται με εξωγενή αντιγόνα. Τα τάξης Ι εκφράζονται σχεδόν 

σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα ενώ τα τάξης ΙΙ μόνο στα APCs, στα ώριμα Β λεμφοκύτταρα και 

στα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. 

1.2. Επεξεργασία και παρουσίαση του αντιγόνου 
 

     Η αναγνώριση ξένων πρωτεϊνικών αντιγόνων από ένα Τ κύτταρο προϋποθέτει ότι τα 

πεπτίδια που προέρχονται από το αντιγόνο εκτίθενται μέσα από την αύλακα ενός μορίου MHC 

στη μεμβράνη ενός κυττάρου. Ο σχηματισμός τέτοιων συμπλεγμάτων μορίου MHC- πεπτιδίου 

απαιτεί την πέψη ενός πρωτεϊνικού αντιγόνου σε πεπτίδια μέσω μιας ακολουθίας γεγονότων 

που ονομάζεται επεξεργασία του αντιγόνου (antigen processing). Τα πεπτίδια που 

προέρχονται από την αποικοδόμηση του πρωτεϊνικού αντιγόνου, συνδέονται με μόρια MHC 

στο εσωτερικό του κυττάρου και τα συμπλέγματα μορίου MHC-πεπτιδίου μεταφέρονται στη 

μεμβράνη, όπου και παρουσιάζονται (αντιγονοπαρουσίαση, antigen presentation). 

     Τα μόρια MHC τάξης Ι και ΙΙ συνδέονται με πεπτίδια που υφίστανται επεξεργασία σε 

διαφορετικά ενδοκυτταρικά διαμερίσματα. Τα μόρια MHC τάξης Ι δεσμεύουν πεπτίδια που 

προέρχονται από ενδογενή αντιγόνα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία στο 

κυτταρόπλασμα ενός κυττάρου (π.χ. φυσιολογικές κυτταρικές πρωτεΐνες, καρκινικές πρωτεΐνες 

ή ιικές και βακτηριακές πρωτεΐνες που παράγονται σε μολυσμένα κύτταρα). Τα μόρια MHC 

τάξης ΙΙ δεσμεύουν πεπτίδια που προέρχονται από εξωγενή αντιγόνα, τα οποία εισέρχονται 

στα κύτταρα μέσω φαγοκυττάρωσης ή ενδοκυττάρωσης και υφίστανται επεξεργασία  
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Εικόνα 1 Στη χυμική απόκριση, Β κύτταρα αλληλεπιδρούν με το Ag και στη συνέχεια διαφοροποιούνται σε εκκριτικά 
πλασματοκύτταρα. την κυτταρομεσολαβητική απόκριση, τα Τ ενεργοποιούνται, τα Τ βοηθητικά εκκρίνουν κυτοκίνες και τα 
Τ κυτταροτοξικά συμμετέχουν στη θανάτωση τροποποιημένων εαυτών κυττάρων. 

 

διαμέσου της ενδοκυτταρικής οδού.  

  Επομένως, η ανάπτυξη μιας ανοσολογικής απόκρισης έγκειται στην επιτυχή παρουσίαση 

αντιγόνων από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs). Η παραδοσιακή άποψη για την 

αντιγονοπαρουσίαση δηλώνει ότι αντιγόνα που συντίθενται ενδοκυτταρικά παρουσιάζονται 

από το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC) μαζί με τάξης Ι μόρια και αναγνωρίζονται 

από τα ενεργοποιημένα CD8+ κυτταροτοξικά Τ (Tcyt) κύτταρα, ενώ τα εξωκυττάρια αντιγόνα 

παρουσιάζονται από τα  APCs συνδεδεμένα με MHC τάξης ΙΙ μόρια και αναγνωρίζονται από τα 

CD4+ βοηθητικά Τ (Th) κύτταρα. Τα εξωκυττάρια αντιγόνα εσωτερικεύονται σε φαγοσώματα ή 

ενδοσώματα, που στη συνέχεια ωριμάζουν και υποβάλλονται σε σειρά μοριακών αλλαγών, 

όπως η οξίνιση και η σύντηξη με οργανίδια που περιέχουν ένζυμα, ιδίως λυσοσώματα. Τα 

παραγόμενα αντιγονικά πεπτίδια φορτώνονται στα τάξης ΙΙ MHC μόρια και μεταφέρονται στην 

κυτταρική επιφάνεια, για να τα παρουσιάσουν στα CD4+ Τ βοηθητικά κύτταρα [4]. 
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    Η ενεργοποίηση των Τ βοηθητικών κυττάρων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 

δραστηριότητες του ανοσοποιητικού συστήματος, δεδομένου ότι οδηγεί σε χυμική ή 

κυτταρική ανοσία, καθώς και ανοχή. Έτσι, τα Τ 

βοηθητικά κύτταρα θα διεγείρουν τα Β κύτταρα για 

συγκεκριμένη παραγωγή αντισωμάτων ή Tcyt για τη 

θανάτωση των κυττάρων-στόχων, ενώ η έκφραση 

των αρνητικών δεικτών επιφάνειας θα καταστείλει 

και τα δύο είδη της ανοσίας για να εξασφαλίσει την 

ομοιόσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι 

επίτοποι, δηλαδή οι ανοσολογικά ενεργές περιοχές 

ενός ανοσογόνου, που αναγνωρίζονται από τα Τ 

κύτταρα, βρίσκονται στο εσωτερικό των μορίων 

και προσδένονται στους ειδικούς για το αντιγόνο 

μεμβρανικούς υποδοχείς των Τ.  

Η ανοχή είναι το ανοσοποιητικό φαινόμενο που 

χαρακτηρίζεται από τη μνήμη και την ειδικότητα και αντιπροσωπεύει την απουσία ή την 

καταστολή της ανοσίας. Ένας από τους κύριους μηχανισμούς που αποδίδονται στη διατήρηση 

της αυτό-ανοχής είναι η ανάπτυξη της ανοσοκαταστολής. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει την 

απόκτηση συγκεκριμένων κυτταρικών πληθυσμών που ασκούν αρνητικές επιδράσεις στα 

κύτταρα στόχους, είτε κατά την επαφή των κυττάρων ή μέσω διαλυτών προϊόντων. Σήμερα, η 

ιδιότητα αυτή οφείλεται στα Τ ρυθμιστικά (Treg), κύτταρα που εκφράζουν το δείκτη 

επιφανείας CD25 [5,6,7].  

 

1.3 Ανοσοσφαιρίνες 
 

Οι ανοσοσφαιρίνες είναι πρωτεϊνικά μόρια που παίζουν το ρόλο των αντισωμάτων, που 

παράγονται από τα κύτταρα της τελικής διαφοροποίησης των Β-κυττάρων και είναι γνωστές 

και ως κύτταρα του πλάσματος. Οι ανοσοσφαιρίνες έχουν σημαντικό ρόλο στη χυμική ανοσία, 

και αποτελούνται από 5 μεγάλες κατηγορίες ή ισομορφές: ανοσοσφαιρίνη G (IgG), 

Εικόνα 2 Σχηματικό διάγραμμα του τριμερούς 
συμπλέγματος που δημιουργείται μεταξύ του υποδοχέα των 
Τ κυττάρων (TCR) ενός ΤH κυττάρου, ενός αντιγόνου και ενός 
μορίου MHC τάξης ΙΙ. Αντιγόνα που αναγνωρίζονται από τα Τ 
κύτταρα παράγουν πεπτίδια, που αλληλεπιδρώντας με τα 
μόρια MHC, αναγνωρίζονται από τον υποδοχέα των Τ 
κυττάρων. 
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ανοσοσφαιρίνη Α (IgA), ανοσοσφαιρίνη M (IgM), 

ανοσοσφαιρίνη Α (IgD), και ανοσοσφαιρίνη E (IgE). Η πιο 

πλούσια τάξη των ανοσοσφαιρινών στο αίμα είναι η IgG 

(73%), η οποία έχει μοριακό βάρος 150 kD. Η IgM είναι 

παρούσα στο πλάσμα και σε εξωτερικές εκκρίσεις και 

εκφράζεται στη μεμβράνη των Β-κυττάρων. 

Τα αντισώματα είναι τα βασικά συστατικά του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Η IgG είναι το κύριο ισότυπο 

των αντισωμάτων στο αίμα και το εξωκυττάριο υγρό και 

ελέγχει τις λοιμώξεις των ιστών του σώματος. Δεσμεύει 

πολλά είδη παθογόνων - συμπεριλαμβανομένων των ιών, 

βακτηρίων, μυκήτων και προστατεύει το σώμα από τη 

χρήση τους διάφορων μηχανισμών του ανοσοποιητικού: Για παράδειγμα, συγκόλληση και 

ακινητοποίηση, την ενεργοποίηση του συμπληρώματος (κλασική διαδρομή), οψωνινοποίηση 

και φαγοκυττάρωση, και την εξουδετέρωση των τοξινών. Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εξαρτώμενη από τα αντισώματα κυτταρική κυτταροτοξικότητα (ADCC) και από ενδοκυττάριο 

αντισώματα με τη μεσολάβηση πρωτεόλυσης. 

Τα IgG αντισώματα δημιουργούνται μετά από την αλλαγή κατηγορίας και την ωρίμανση των 

αντισωμάτων και έτσι συμμετέχουν κυρίως στη δευτερογενή ανοσολογική απόκριση. Η IgG 

εκκρίνεται ως ένα μονομερές με τόσο μικρό μέγεθος, που του επιτρέπει να διαχέεται εύκολα 

στους ιστούς. 

 

1.4  Κυτοκίνες 
 

Εκφράζονται από τα λευκοκύτταρα και από αυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία 

του ανοσοποιητικού συστήματος και οι ελλείψεις τους αφορούν σε αυτό-άνοσα νοσήματα ή 

ανοσολογική ανεπάρκεια. Η πλειοψηφία τους συντίθεται από τα CD4+T-help  καθώς και 

Εικόνα 3 Ανοσοσφαιρίνη G (IgG). Είναι 
ένα ισότυπο αντίσωμα, μια σύνθετη 
πρωτεΐνη που αποτελείται από 
τέσσερις πεπτιδικές αλυσίδες - δύο 
πανομοιότυπα βαριές και δύο 
πανομοιότυπα ελαφριές 
τοποθετημένες σε σχήμα Υ-τυπικά 
μονομερή αντισωμάτων. Κάθε IgG έχει 
δύο σημεία δέσμευσης αντιγόνων. 
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μακροφάγα. Προωθούν την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των Τ, Β και αιμοποιητικών 

κυττάρων. 

IL-2: Εκκρίνεται από ενεργοποιημένα Τ- κύτταρα μέσω ενός Ag και επάγει τον 

πολλαπλασιασμό των ανταποκρινόμενων Τ. Η IL-2 είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και τη 

λειτουργία των Τ-κυττάρων. Παράγεται φυσιολογικά από τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της 

ανοσολογικής απόκρισης. Το αντιγόνο δεσμεύεται από τον Τ-κυτταρικό υποδοχέα (TCR)  και 

διεγείρει την έκκριση της IL-2, και την έκφραση της IL-2 υποδοχέων. Η αλληλεπίδραση των IL-

2/IL-2R διεγείρει την ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και την επιβίωση των CD4 + Τ κυττάρων . Ως 

εκ τούτου, η IL-2 είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της ανοσολογικής μνήμης των Τ κυττάρων, η 

οποία εξαρτάται από την επέκταση του αριθμού και της λειτουργίας του αντιγόνου-Τ 

επιλεγμένων κλώνων κυττάρων. Η IL-2 είναι επίσης αναγκαία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

των κυττάρων Τ του θύμου αδένα για την ωρίμανση ενός υποσύνολου των Τ-κυττάρων που 

ονομάζονται ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Τ-regs) και αποτρέπουν τα άλλα Τ-κύτταρα από το να 

αναγνωρίζουν και να αντιδρούν με αντιγόνα εαυτού, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

στην αυτοανοσία. Αυτό το επιτυγχάνουν με την παρεμπόδιση των κυττάρων να παράγουν IL-2. 

Έτσι, IL-2 απαιτείται να διακρίνουν μεταξύ του εαυτού και μη ευαυτού. IL-2 είναι σε θέση να 

διευκολύνει την παραγωγή των ανοσοσφαιρινών που γίνεται από τα Β κύτταρα και επάγει τη 

διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των φυσικών κυττάρων φονιάδων.  

IL-4: Είναι ρυθμιστής-κλειδί στη χυμική και προσαρμοστική ανοσία με πολλούς βιολογικούς 

ρόλους όπως διέγερση των Β-κυττάρων, ο πολλαπλασιασμός των Τ-κυττάρων και η 

διαφοροποίηση των CD4+T-help. Η IL-4 έχει ανοσορυθμιστικές ιδιότητες, 

συμπεριλαμβανομένων της αυτοκρινούς δραστηριότητας των Τ-αυξητικού παράγοντα, τη 

ρύθμιση των Β-κυττάρων για την έκφραση του IgE ισοτύπου, και την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης και / ή διαφοροποίηση των μακροφάγων, των αιμοποιητικών κυττάρων, και 

μαστοκυττάρων.  



 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση 
 

     Η ανοσία έναντι των λοιμογόνων μικροοργανισμών μπορεί να επιτευχθεί είτε με την 

ενεργητική είτε με την παθητική ανοσοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η ανοσοποίηση μπορεί να 

γίνει είτε με φυσικές διαδικασίες, συνήθως με τη μεταφορά από τη μητέρα στο έμβρυο ή με 

την προηγούμενη λοίμωξη από το μικροοργανισμό, είτε με τεχνητές μεθόδους, όπως η 

χορήγηση αντισωμάτων ή εμβολίων. Στους παράγοντες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της 

Εικόνα 4 Ανοσολογική απόκριση. 
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παθητικής ανοσοποίησης περιλαμβάνονται αντισώματα ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, 

ενώ η ενεργητική ανοσοποίηση πραγματοποιείται με τον ενοφθαλμισμό είτε μικροβιακών 

παθογόνων τα οποία επάγουν την ανοσολογική απόκριση, χωρίς όμως να προκαλούν νόσο, ή 

αντιγονικών μορίων των μικροβίων. 

     Η παθητική ανοσοποίηση περιλαμβάνει τη χορήγηση προσχηματισμένων αντισωμάτων. Η 

μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο, όπως για παράδειγμα κατά την παθητική 

μεταφορά των μητρικών αντισωμάτων  στο αναπτυσσόμενο έμβρυο, μέσω του πλακούντα. Η 

παθητική ανοσοποίηση πραγματοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής 

παρουσιάζει ανεπαρκή παραγωγή αντισωμάτων,  όταν έχει υποστεί έκθεση σε ένα νόσημα και 

υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης επιπλοκών ή δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για την 

αποτελεσματική προστασία του ασθενούς και όταν φέρει μια λοίμωξη από παθογόνα των 

οποίων η δράση μπορεί να εξουδετερωθεί από ειδικά αντισώματα, όπως ένα σοβαρό τραύμα 

που αντιμετωπίζεται με αντιτετανικό ορό. Κατά την παθητική ανοσία δεν ενεργοποιείται το 

ανοσοποιητικό σύστημα, δεν επάγεται η ανοσολογική μνήμη, με αποτέλεσμα η προστασία να 

είναι μικρής διάρκειας.  

     Παρόλο ότι η παθητική ανοσοποίηση μπορεί να αποτελέσει θεραπευτικό μέσο, θα πρέπει 

να εφαρμόζεται με μεγάλη προσοχή γιατί πολλοί κίνδυνοι έχουν συσχετιστεί με την 

παρεντερική χορήγηση προσχηματισμένων αντισωμάτων. Σε περίπτωση παρασκευής του 

αντισώματος σε ένα άλλο ζωικό είδος, υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης στο δέκτη μιας 

έντονης ανοσολογικής απόκρισης έναντι των ισοτυπικών καθοριστών του ξένου αντισώματος. 

Έτσι μπορούν να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές όπως η παραγωγή IgE αντισωμάτων ειδικά 

για αντιγονικούς επίτοπους του χορηγηθέντος αντισώματος των οποίων το ανοσοσύμπλεγμα 

θα προκαλέσει συστηματική αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων και συνεπώς γενικευμένη 

αναφυλακτική αντίδραση. Άλλα άτομα παράγουν IgM ή IgG αντισώματα, ειδικά για το ξένο 

αυτό αντίσωμα, τα οποία σχηματίζουν ανοσοσυμπλέγματα αυτών που ενεργοποιούν το 

συμπλήρωμα.  

     Η ενεργητική ανοσοποίηση έγκειται στην επαγωγή προστατευτικής ανοσολογικής 

απόκρισης και ανοσολογικής μνήμης. Όταν η ενεργητική ανοσοποίηση είναι επιτυχής, μια 

επόμενη έκθεση στον παθογόνο μικροοργανισμό θα προκαλέσει έντονη ανοσοαπόκριση, η 

οποία θα εξουδετερώσει το παθογόνο ή θα προλάβει τη νόσο που προκαλείται από τα 
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προϊόντα του. Η ενεργητική ανοσοποίηση μπορεί να προκληθεί τεχνητά με τη χορήγηση ενός 

εμβολίου και υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα εμβολιασμού που ξεκινάει από την ηλικία 

των 2 μηνών. Ο εμβολιασμός όμως δεν είναι 100% αποτελεσματικός. Για κάθε εμβόλιο θα 

υπάρχει ένα ποσοστό εμβολιαζόμενων οι οποίοι δεν θα αποκρίνονται επαρκώς σε αυτό και 

συνεπώς δε θα προστατεύονται από το αντίστοιχο νόσημα. 

 

     Η εμφάνιση ενός αντιγόνου στον οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε ανοσολογική διέγερση 

ή καταστολή ανάλογα με: 

 τη φύση του αντιγόνου,  

 την οδό της ανοσοποίησης, 

 τη συγκέντρωση του αντιγόνου και  

 την ηλικία του οργανισμού. 

 

Φύση του αντιγόνου: Συσσωρευμένα αντιγόνα είναι συνήθως πολύ ανοσογόνα. Μη-

συσσωρευμένα ή αντιγόνα που αποδιατάσσονται είναι λιγότερο πιθανό να καταποθούν από 

τα αντιγονο-παρουσιαστικά και έχουμε ανοχή. 

Οδός ανοσοποίησης:  Η διαχείριση του αντιγόνου από τα αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα, 

προδιαθέτει τον οργανισμό σε  ανοχή. Έτσι, το ίδιο αντιγόνο μπορεί να είναι ανοσογόνο όταν 

χορηγείται υποδορίως ή ενδομυϊκώς και ανοχογόνο όταν χορηγείται ενδοφλεβίως ή 

ενδοπεριτοναϊκά. 

Δόση αντιγόνου: Υψηλές δόσεις του αντιγόνου προκαλούν ανοχή και ανήκουν στη λεγόμενη 

ζώνη υψηλής ανοχής. Επιπλέον, επαναλαμβανόμενες ενέσεις με υπο-ανοσοποιητικές δόσεις 

του αντιγόνου (χαμηλές δόσεις) έχουν ως αποτέλεσμα την ανοχή και ανήκουν στη χαμηλή 

ζώνη ανοχής. 

Ηλικία του οργανισμού: Η ανοσολογική ανωριμότητα διευκολύνει την ανάπτυξη της ανοχής. 

Τα ζώα είναι πολύ πιο εύκολο να παρουσιάσουν ανοχή μετά τη γέννηση, παρά αργότερα στη 

ζωή τους. 
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1.6. Σχεδιασμός των εμβολίων 
 

Κατά το σχεδιασμό ενός εμβολίου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες. 

Πρώτον και σημαντικότερο, η ανάπτυξη ανοσολογικής απόκρισης δε συνδέεται απαραίτητα με 

την ανάπτυξη προστατευτικής ανοσίας. Αυτό που παίζει συνήθως καθοριστικό ρόλο είναι το 

ποιος κλάδος του ανοσοποιητικού συστήματος ενεργοποιείται. Ένας δεύτερος παράγοντας 

είναι η ανάπτυξη ανοσολογικής μνήμης. Ένα εμβόλιο το οποίο επάγει μια πρωτογενή 

προστατευτική ανοσοαπόκριση μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να προκαλεί την παραγωγή 

κυττάρων μνήμης, με αποτέλεσμα να χάνεται η προστατευτική του δράση μετά την 

εξασθένηση της πρωτογενούς ανοσοαπόκρισης. Ο ρόλος των κυττάρων μνήμης στην ανοσία 

ενός ατόμου εξαρτάται, εν μέρει, από την περίοδο επώασης του παθογόνου. 

 

1.6.1 Εμβόλια με ολόκληρους οργανισμούς. 
 

     Οι εξασθενισμένοι ιοί και όχι τα εξασθενισμένα βακτήρια, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες  

προκαλούν ανοσία και όχι λοίμωξη. Η εξασθένιση των μικροοργανισμών μπορεί να προκληθεί, 

ώστε να χαθεί η ικανότητά τους να προκαλούν σημαντική νόσο, αλλά να διατηρηθεί η 

ικανότητά τους να αναπτύσσονται για μικρό χρονικό διάστημα μέσα στον οργανισμό στον 

οποίο ενοφθαλμίστηκαν. Αυτό επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια ενός παθογόνου βακτηρίου ή 

ιού για μεγάλο χρονικό διάστημα και κάτω από μη φυσιολογικές συνθήκες για αυτό. Έτσι 

επιλέγονται οι μεταλλαγμένες μορφές οι οποίες θα έχουν μειωμένη ικανότητα ανάπτυξης στο 

φυσικό τους ξενιστή. Το μειονέκτημα των εξασθενημένων εμβολίων είναι η πιθανότητα 

μεταστροφής προς τον άγριο τύπο του λοιμογόνου στελέχους. Επίσης, χρησιμοποιείται και η 

μέθοδος αδρανοποίησης του παθογόνου μικροοργανισμού με θέρμανση ή χημική κατεργασία 

ώστε να μην έχει την ικανότητα πολλαπλασιασμού στον ξενιστή και η μέθοδος αυτή όμως 

ενέχει κινδύνους. 

 

 



 
19 

 

1.6.2 Εμβόλια με απομονωμένα μακρομόρια 
 

Τα εμβόλια με πολυσακχαρικό βακτηριακό έλυτρο κατασκευάζονται με την κάλυψη του 

ελύτρου αυτού με αντισώματα και μόρια συμπληρώματος και αυξάνουν σημαντικά την 

ικανότητα των μακροφάγων και τον ουδετερόφιλων να φαγοκυτταρώνουν τέτοιου τύπου 

παθογόνα. Το μειονέκτημά τους είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να διεγείρουν τα TH 

κύτταρα, αλλά μόνο Β κύτταρα και ναι μεν παράγεται IgM όμως γίνεται ελάχιστη έως καθόλου 

παραγωγή κυττάρων μνήμης.  

Επίσης κατασκευάζονται εμβόλια χρησιμοποιώντας εξωτοξίνες βακτηρίων οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τη λοίμωξη που προκαλεί το εκάστοτε μικρόβιο. Η εξωτοξίνη αδρανοποιείται 

με φορμαλδεΰδη και παράγεται το τοξοειδές το οποίο προκαλεί παραγωγή αντισωμάτων που 

θα εξουδετερώσουν τη δράση της.  

Επιπλέον με την τεχνολογία του ανασυνδιασμένου DNA δύνεται η δυνατότητα παραγωγής 

μιας συγκεκριμένης ανοσογόνου πρωτεΐνης η οποία μπορεί να κλωνοποιηθεί και να εκφραστεί 

σε κύτταρα βακτηρίων, μυκήτων ή θηλαστικών. Πολλά γονίδια που κωδικοποιούν 

επιφανειακά αντιγόνα παθογόνων ιών, βακτηρίων ή πρωτόζωων έχουν κλωνοποιηθεί σε 

τέτοια συστήματα με επιτυχία για την ανάπτυξη εμβολίων. Επίσης έχει γίνει προσπάθεια 

εμβολιασμού με συνθετικά πεπτίδια, τα οποία όμως δεν είναι τόσο ανοσογόνα όσο οι 

πρωτεΐνες και είναι δύσκολο να επάγουν και χυμική και κυτταρομεσολαβητική ανοσία. 

 

1.6.3 Εμβόλια με γενετικά τροποποιημένους φορείς 
 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα κυριότερα αντιγόνα ορισμένων ιδιαίτερα παθογόνων 

μικροοργανισμών είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε εξασθενισμένος ιούς ή βακτήρια. Οι 

εξασθενισμένοι μικροοργανισμοί έχουν ρόλο φορέα, ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί μέσα στον 

ξενιστή και θα εκφράσει το γονιδιακό προϊόν του παθογόνου. Αν το προϊόν του ξένου γονιδίου 

είναι μια πρωτεΐνη του ιικού περιβλήματος, τότε αυτό εισχωρεί στη μεμβράνη του 

προσβεβλημένου κυττάρου του ξενιστή και επάγει την ανάπτυξη τόσο κυτταρομεσολαβητικής 

όσο και χυμικής ανοσοαπόκρισης. 
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1.6.4 Εμβόλια DNA 
 

Μια πρόσφατα αναπτυγμένη μέθοδος εμβολιασμού, συνίσταται στην άμεση ενδομυϊκή 

χορήγηση πλασμιδιακού DNA. Τα μυϊκά κύτταρα προσλαμβάνουν το DNA και εκφράζουν το 

πρωτεϊνικό αντιγόνο που κωδικοποιείται από αυτό, με αποτέλεσμα την πρόκληση τόσο 

χυμικής όσο και κυτταρομεσολαβητικής ανοσοαπόκρισης. Τα εμβόλια αυτά πλεονεκτούν σε 

σχέση με τα προηγούμενα γιατί η πρωτεΐνη εκφράζεται στη φυσική της μορφή και έτσι η 

ανοσοαπόκριση κατευθύνεται στο ίδιο ακριβώς αντιγόνο με αυτό που εκφράζεται στο 

παθογόνο ενώ επίσης προκαλείται παρατεταμένη έκφραση του αντιγόνου που οδηγεί στη 

δημιουργία σημαντικής ανοσολογικής μνήμης. Ωστόσο τα εμβόλια αυτά δεν αποτελούν λύση 

καθώς είναι δυνατή η κωδικοποίηση μόνο πρωτεϊνικών αντιγόνων και όχι πολυσακχαρικών για 

παράδειγμα. 

 

1.6.5 Εμβόλια πολυσθενών υπομονάδων 
 

Ένας τρόπος παρασκευής τους είναι το σύμπλεγμα αντιγόνου-αντισώματος στερεάς φάσης 

όπου τοποθετούνται μονοκλωνικά αντισώματα σε συγκεκριμένα στερεά σωματίδια και 

ακολουθεί κορεσμός με το επιθυμητό αντιγόνο. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση 

απορρυπαντικών με σκοπό την ενσωμάτωση των πρωτεϊνικών αντιγόνων  σε πρωτεϊνικά 

μικκύλια ή λιποσώματα. Ωστόσο, τα εμβόλια αυτά έχουν χαμηλή ανοσογονικότητα και την 

τάση να επάγουν χυμική και όχι τόσο κυτταρομεσολαβητική ανοσοαπόκριση. 

     Παρά τις πολυάριθμες αυτές προσπάθειες, δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί πλήρως 

αποτελεσματικά και χωρίς παρενέργειες εμβόλια. Έτσι, κρίνονται απαραίτητες, νέες γνώσεις 

στρατηγικών και τεχνολογιών με ευρείες εφαρμογές για την ανοσοποιητική διαφοροποίηση, 

ανάλογα με την παθολογική κατάσταση του εκάστοτε οργανισμού.   
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1.7. Ανοσοενισχυτικά (immuno- adjuvants) 
 

     Η χορήγηση του αντιγόνου μαζί με ανοσοενισχυτικό είναι μέχρι τώρα απαραίτητη ώστε να 

επαχθεί ανοσία, αντί της ανοχής. Τα εμβόλια τα παραδοσιακά ορίζονται ως χημικές ενώσεις ή 

μακρομόρια που αυξάνουν ανοσολογικές απαντήσεις στο αντιγόνο με ελάχιστη τοξικότητα ή 

μακροχρόνια ανοσία από μόνα τους. Αυτοί οι παράγοντες-στόχοι δίνουν ανοσολογική 

απόκριση, μέσω δύο σημαντικών μηχανισμών. Ανοσοενισχυτικά, όπως άλατα αλουμινίου, 

πετρελαίου σε νερό γαλακτώματα και λιποσώματα διευκολύνουν την αποθήκευση αντιγόνου 

και κατά συνέπεια την αποδοχή του από τα APCs. Άλλες βοηθητικές ουσίες, όπως η 

monophosphoryl λιπιδίων Α, CpG, ή πολυ Ι:C, ενεργοποιούν τα APCs μέσω σύνδεσης με Toll-

like υποδοχείς [8]. Όλες αυτές οι βοηθητικές ουσίες προκαλούν φλεγμονή στο σημείο της 

χορήγησης, αλλά έχουν και δυνατότητες για μακροπρόθεσμες παρενέργειες και συνεπώς δεν 

έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση. Την πιο διαδεδομένη χρήση ανοσοενισχυτικού στις 

κλινικές πρακτικές  έχουν τα μεταλλικά άλατα αλουμινίου [9], τα οποία θεωρούνται πλέον  

ασφαλή και χρησιμοποιούνται ευρέως σε εμβόλια [10]. Ωστόσο, τα μεταλλικά άλατα 

αλουμινίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για  αντιγόνα, όπως  influenza hemaggulutinin, 

Haemophilous influenza τύπου Β, το πολυσακχαριδικό καψίδιο συζευγμένο σε τοξοειδές του 

τετάνου, το ανασυνδυασμένο προστατευτικό αντιγόνο του άνθρακα ή ο ο τύφος [11-14].  

Εκτός από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες, το αλουμίνιο είναι ευαίσθητο στη λυοφιλίωση ή 

την κατάψυξη, η οποία προκαλεί απώλεια της ισχύος του [15-17]. Εναλλακτικά 

ανοσοενισχυτικά εμβόλια που είναι μη τοξικά, σταθερά και εύκολα στο χειρισμό τους 

αναζητούνται  τα τελευταία τριάντα χρόνια [18]. 

  

Ο επιθυμητός στόχος στην ανάπτυξη αντιγόνο-ειδικών εμβολίων in vivo θα ήταν η εύρεση ενός  

τρόπου ενεργοποίησης των ΤH χωρίς την ανάγκη των ανοσοενισχυτικών. Κατά τη διάρκεια μιας 

φυσικής μόλυνσης του οργανισμού αναπτύσσεται μια ανοσολογική απόκριση με  αντιγόνο-

εξαρτώμενο τρόπο. Στόχος λοιπόν θα ήταν να μπορέσουμε να μιμηθούμε την φυσική 

ανοσοποίηση του οργανισμού.  Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ένα αντιγόνο είναι ανοσογόνο, 

εφόσον  καταφέρει  να υποστεί την σωστή επεξεργασία και παρουσίαση από τα APCs.  
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     Στη παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια για  ανάπτυξη ανοσολογικής απόκρισης σε 

ανοσογόνες μικρο- και νανο-τρισδιάστατες επιφάνειες επεξεργασμένες  με λέιζερ στενών 

παλμών  για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμβολίων.  

Η ανάπτυξη μεταμοσχεύσιμων ικριωμάτων με ρυθμιζόμενη μορφολογία και χημεία και η 

διερεύνηση του κατά πόσον προ-ενεργοποιημένα μακροφάγα απορροφούνται σε αυτά και 

είναι σε θέση να διεγείρουν την ανάπτυξη μιας χυμικής ανοσολογικής απόκρισης, αποτελούν 

το στόχο της παρούσης εργασίας.  Μια  τέτοια προσέγγιση θα αποτελούσε ένα 

εξατομικευμένο εμβολιασμό, εξαλείφοντας όλες τις παρενέργειες που οφείλονται στη μη 

ειδική διέγερση των ανοσοενισχυτικών και προσφέροντας τη δυνατότητα της φυσικής 

επιλογής του ανοσογόνου επιτόπου με τη βέλτιστη για τον εκάστοτε οργανισμό συγγένεια. 

 

1.8. Βιομημιτικές κατασκευές 
 

     Στη φύση συναντά κανείς μια πλούσια συλλογή από επιφάνειες, οι οποίες, σε αντίθεση με 

τις αδρανείς επιφάνειες των τεχνικών υλικών,  παρουσιάζουν διάφορες μορφές   

λειτουργικότητας, όπως αυτό-καθαρισμός, προσκόλληση και ικανότητες ανταπόκρισης. 

Αντλώντας πληροφορίες από τη φύση, στις μέρες μας γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης νέων 

τεχνικών και μεθόδων για την κατασκευή ενεργών τεχνιτών υλικών. Αυτή η νέα τεχνοτροπία 

αποτελεί τον αναπτυσσόμενο τομέα της  

βιομημιτικής (biomimetics). 

     Όπως όλα τα φυσικά υλικά, οι βιολογικές 

επιφάνειες συνδυάζουν σε μικρο- και νανο-

κλίμακα την απαιτούμενη τραχύτητα και χημεία 

ώστε να επιτυγχάνεται  η επιθυμητή 

λειτουργικότητα.  Η κατασκευή των βιομιμητικών 

επιφανειών στις οποίες αναφέρεται η διατριβή 

αυτή, επιτυγχάνεται με  υπερταχή λέιζερ στενών παλμών. 

Εικόνα 5 Λέιζερ υπερταχέων παλμών. 
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Η χρήση των υπερταχέων  λέιζερ στενών παλμών αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη στη 

κατασκευή τρισδιάστατων δομών σε επιφάνειες υλικών. Ένα από τα πιο σημαντικά  

πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι ότι η μικρή διάρκεια της εφαρμογής τους (της τάξεως των 

femtoseconds),  η μείωση της συνολικής έντασης και συνεπώς η αποφυγή  απώλειας σε 

παράπλευρες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα το υλικό επηρεάζεται σε μικροσκοπική κλίμακα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα οι τρισδιάστατες δομές που κατασκευάζονται με χρήση λέιζερ να 

υπόκεινται σε εξαιρετικό έλεγχο της μικρο- και νανο- κλίμακας.  

     Πιο αναλυτικά η διαδικασία έχει να κάνει με τη μορφοποίηση δομών πυριτίου τόσο σε 

μικρο- όσο και σε νάνο- κλίμακα, μέσω ακτινοβόλησης με λέιζερ υπερταχειέων παλμών της 

τάξης 10-15 του δευτερολέπτου, παρουσία δραστικού ατμοσφαιρικού αερίου (SF6). Το 

πλεονέκτημα του συγκεκριμένου λέιζερ είναι ότι έχει τη δυνατότητα ελέγχου της τραχύτητας 

στις επιφάνειες, που αποτελούνται από μικρο-κωνικές δομές και φέρουν νανο-προεξοχές σε 

διπλή διάσταση μέσω μιας απλής διαδικασίας. Το πυρίτιο επιλέγεται ως κύριο υλικό διότι 

δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας επιφανειών υψηλής τραχύτητας, επιτρέποντας την όποια 

χημική τροποποίηση θεωρηθεί απαραίτητη για την καλλιέργεια βιολογικού υλικού.  

   

Οι επιφάνειες του πυριτίου που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκαν 

χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό παλμών λέιζερ σε 

διαφορετικές ενέργειες ακτινοβολίας. Η αύξηση της 

προσπίπτουσας ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας, ο 

ρυθμός επανάληψης, η διάρκεια του παλμού, το 

μήκος κύματος και η πίεση[19] προκαλούν 

αξιοσημείωτες αλλαγές στο σχήμα, τις διαστάσεις  

και την πυκνότητα της δομής (Εικ. 6). Η αύξηση της 

ενέργειας  του λέιζερ προάγει τη δημιουργία 

κωνικής μορφολογίας με νανο- προεξοχές  στην επιφάνεια του πυριτίου. Οι μικρο- κώνοι σε 

συνδυασμό με τις νανο- προεξοχές τους αυξάνουν σημαντικά τη συνολική τραχύτητα της 

επιφάνειας [20]. 

Εικόνα 6 Επιφάνειες πυριτίου σε γωνία 45
ο 

από το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με σειρά 
αύξουσας πυκνότητας του λέιζερ.(Stratakis et al, 2011) 
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Μια σημαντική ιδιότητα των επιφανειών είναι η υδροφιλικότητά τους, εφόσον αυτή ελέγχει 

και τη δυνατότητα προσκόλλησης ή μη κυτταρικών πληθυσμών. Αυτό ελέγχεται με τη  

καταγραφή της    διαβρεξιμότητας, δηλαδή τη συμπεριφορά μιας σταγόνας ύδατος πάνω στις 

εν λόγω  επιφάνειες. Βασιζόμενοι στο φαινόμενο του «φύλλου του λωτού» [21-23], από τη 

μέτρηση της διαβρεξιμότητας προκύπτει ότι  όσο αυξάνεται η τραχύτητα της επιφάνειας, τόσο 

αυξάνεται και η γωνία επαφής. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η ενέργεια τόσο αυξάνεται η γωνία 

επαφής και μειώνεται η γωνία διάχυσης (Εικ. 7).  

 

 

 

Το φύλλο του λωτού είναι τόσο αδιάβροχο, ώστε  ένα σταγονίδιο 

ύδατος που βρίσκεται στην επιφάνειά του διατηρεί σχήμα 

σφαιρικό. Τα σταγονίδια κυλούν στην επιφάνεια του φύλλου 

γρηγορότερα από μια σφαίρα λόγω βαρύτητας. Η ιδιότητα αυτή, 

μελετήθηκε σε φύλλα  λωτού με μικροσκοπία σάρωσης (SEM).   Η 

μείωση της γωνίας επαφής της οφείλεται στη τραχύτητα των 

υδρόφοβων κορυφών (Εικ. 8).  

Χαρακτηριστικό των επιφανειών που μορφοποιούνται με λέιζερ 

στενών παλμών είναι οι πολύ υψηλές τιμές της γωνίας επαφής 

της επιφάνειας με τη σταγόνα.  

Ακολουθώντας τα στιγμιότυπα της πτώσης μια σταγόνας που 

κυλά στην επιφάνεια του φύλλου του λωτού και σε μια τεχνητή 

επιφάνεια (Εικ. 9), παρατηρούμε ότι  η τεχνητή επιφάνεια παρουσιάζει μια στατική γωνία 

επαφής 154ο και μια γωνία επαφής στερεο-παρεμπόδισης 5ο, που συμφωνούν με τις 

Εικόνα 8(a,b,c) Η όψη του φύλλου του 
λωτού στο SEM. (d,e,f) Η όψη της 
επιφάνειας του πυριτίου στο 
SEM.(Stratakis et al,2009) 

Εικόνα 7 Όψη των 
επιφανειών πυριτίου 
στο ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο σάρωσης 
κατά σειρά αύξουσας 
πυκνότητας ενέργειας 
του λέιζερ. Η αύξηση 
της τραχύτητας των 
υδρόφοβων κορυφών 
μειώνει την επαφή της 
επιφάνειας με τη 
σταγόνα 
νερού.(Stratakis et al, 
2011) 



 
25 

 

αντίστοιχες τιμές στο φύλλο του λωτού[24-26]. Οι μετρήσεις της γωνίας επαφής και διάχυσης 

μπορούν να προβάλλουν την υδροφοβικότητα της επιφάνειας (Εικ. 10). Για την 

ποσοτικοποίηση της διαβρεξιμότητας επιπλέον λαμβάνεται υπόψη  η αλλαγή σχήματος, η 

κινητική ενέργεια και η ελαστικότητα των κρούσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Αναπήδηση μιας σταγόνας που πέφτει σε ένα φύλλο λωτού και σε μια κατασκευασμένη από λέιζερ 
επιφάνεια. Και στις 2 περιπτώσεις η σταγόνα αναπηδά πολλές φορές πριν επανατοποθετηθεί στην 
επιφάνεια.(Stratakis et al,2001) 

 

 

Εικόνα 10 Διάγραμμα της γωνίας επαφής 
και της γωνίας ολίσθησης σε αναλογία με 
την πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ. Όσο 
αυξάνεται η πυκνότητα ενέργειας του 
λέιζερ, αυξάνεται η γωνία επαφής και 
μειώνεται η γωνία ολίσθησης. (Stratakis et 
al,2011) 
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 Έτσι, οι τεχνητές επιφάνειες που μορφοποιούνται με  λέιζερ στενών παλμών μπορούν να 

μιμηθούν τόσο τη δομή όσο και τα αδιάβροχα χαρακτηριστικά του φύλλου του λωτού (Εικ. 

11).  

 

Εικόνα 11 Οι τεχνητές επιφάνειες που κατασκευάζονται με λέιζερ μπορούν να μιμηθούν τόσο τη δομή όσο και τα αδιάβροχα 
χαρακτηριστικά του φύλλου του λωτού. Παραπάνω φαίνονται η σύγκριση της μιας σταγόνας σε μια τεχνητή επιφάνεια και στο 
φύλλο του λωτού. (Stratakis et al,2011) 

 

Συγκρίνοντας την τεχνητή επιφάνεια και ένα φύλλου λωτού, παρατηρείται μια παρόμοια υφή 

αποτελούμενη από μικροσκοπικούς κώνους με προεξοχές νανοκλίμακας (Εικ. 11). Η 

ανακτηθείσα τραχύτητα της επιφάνειας παρέχει τη δυνατότητα απόκρισης σε εξωτερικά 

ερεθίσματα όπως θερμοκρασία, pH, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, υγρασία, χημικές ουσίες κ.ά. και 

τροποποίηση της  υδροφοβικότητάς τους.     Το ύψος των προεξοχών (spikes) ποικίλει από 1-

10μικρόμετρα, ενώ το μέγεθος των νανο-προεξοχών από κάποιες δεκάδες ως μερικές 

εκατοντάδες νανόμετρα, προσδίνοντας έτσι τη δυσδιάστατη-κλίμακα στην επιφάνεια του 

πυριτίου και συνεπώς τρισδιάστατη στο συνολικό υπόστρωμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις 

κυτταρικές καλλιέργειες να βρεθούν σε περιβάλλον που μιμείται στο φυσικό περιβάλλον της 

προέλευσής τους.   

     Εκτός από τη  τραχύτητα του βιοϋλικού, η χημεία της επιφάνειας θεωρείται ότι μπορεί να 

επηρεάσει την επιβίωση και ανάπτυξη των κυτταρικών πληθυσμών. Όταν ένα αδιάβροχο 

υπόστρωμα με spikes είναι βυθισμένο σε νερό ή σε θρεπτικό υγρό καλλιέργειας, παρουσιάζει 

φωτοανταύγεια, αποδεικνύοντας ότι παραμένει στην επιφάνειά του μια επικάλυψη από αέρα. 

Αντιστρόφως, για πιο υδροφιλικά υποστρώματα, το κλάσμα της βρεγμένης περιοχής 

αυξάνεται και η φωτοανταύγεια μειώνεται ως αποτέλεσμα της αυξημένης διείσδυσης του 
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νερού[Εικ.12].  Τέλος, για τα υπερ-υδροφιλικά υποστρώματα, η περιοχή επαφής αυξάνεται και 

το νερό μπορεί πλέον να διεισδύσει ολοκληρωτικά στα στοιχεία τραχύτητας.  Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας είναι υγρό, η αλληλεπίδραση της κυτταρικής 

μεμβράνης με το υποκείμενο υπόστρωμα αναμένεται να διέπεται από τους κανόνες 

διαβρεξιμότητας της επιφάνειας και συνεπώς την τραχύτητας της επιφάνειας. Προφανώς 

όμως το κάθε είδος κυττάρου, θα αναζητά ιδιαίτερες συνθήκες στην εκάστοτε επιφάνεια, ώστε 

να εξασφαλίζεται η φυσική του λειτουργία.            

 

Εικόνα 12  a)Όταν ένα υδατο-απωθητικό υπόστρωμα με spikes βυθίζεται σε νερό ή θρεπτικό μέσο καλλιέργειας, 
σπινθηροβολεί με μια ασημί ανταύγεια, αποδεικνύοντας το στρώμα επικάλυψης αέρα που παραμένει. b) Αντιθέτως για 
πιο υδροφιλικά υποστρώματα, αυξάνεται η βρεγμένη περιοχή και χάνεται η φωτοανταύγεια της επιφάνειας, ως 
αποτέλεσμα της διείσδυσης του νερού.(Ranella et al, 2010) 

Σε μικροκατασκευές, η θερμική οξείδωση είναι ένας τρόπος για να σχηματιστεί ένα λεπτό 

στρώμα οξειδίου (διοξείδιο του πυριτίου) στην επιφάνεια των ικριωμάτων. Η τεχνική 

αναγκάζει έναν οξειδωτικό παράγοντα να διαχέεται στην επιφάνεια σε υψηλή θερμοκρασία 

και να αντιδρά με αυτή. 

Θερμική οξείδωση του πυριτίου γίνεται συνήθως σε θερμοκρασία μεταξύ 800 και 1200 ° C 

[27]. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε υδρατμοί ή το μοριακό οξυγόνο ως οξειδωτικό. 

Καλείται, κατά συνέπεια, ξηρή ή υγρή οξείδωση. Η αντίδραση είναι μια από τις ακόλουθες: 

Si + 2H2O → SiO2 + 2H2 (g) 

Si + O2 → SiO2 

Κατά τη θερμική οξείδωση το πυρίτιο του υποστρώματος ενσωματώνεται με το ατμοσφαιρικό 

οξυγόνο, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πάχος του υποστρώματος πυριτίου ( μείωση 

πυριτίου κατά μια μονάδα  αντιστοιχεί σε  εμφάνιση 2,27 μονάδων οξειδίου του πυριτίου). 
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Στις επιφάνειες που κατασκευάστηκαν σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε  λέιζερ στενών 

παλμών, σε ένα λεπτό στρώμα πυριτίου, σε 1000˚C. 

 

1.9. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ικριωμάτων πυριτίου 
 

     Τα μεταμοσχεύσιμα ικριώματα αποτελούνται από 3D micro και submicron ύφανση των 

επιφανειών που μορφοποιούνται με  λέιζερ στενών παλμών [28]. Αυτές είναι προτιμότερες 

από τις 2D επιφάνειες, επειδή προσφέρουν πιο ρεαλιστικό μικρο -περιβάλλον για τη 

δραστηριότητα των κυττάρων. Πράγματι, οι 2D επιφάνειες έχει αποδειχθεί ότι μεταβάλλουν 

τον μεταβολισμό των κυττάρων και τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης. Επιπλέον, έχει 

αποδειχθεί ότι η 3D μικρο / νανο τοπογραφία και η χημική επεξεργασία των επιφανειών 

επηρεάζουν τη διαφοροποίηση και τη μετανάστευση των μακροφάγων [29,30]. Η 

προτεινόμενη δόμηση επιφανειών με λέιζερ υπερταχειέων παλμών παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα [31], δεδομένου ότι: 

 είναι ευέλικτο και ανεξάρτητο υλικό 

 είναι ταχύ, εύκολα προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο μέσω της παράλληλης επεξεργασίας  

 επιτρέπει τη μοναδική δυνατότητα για ελεγχόμενα, υψηλής ανάλυσης χαρακτηριστικά 

τόσο στη  μικρο- όσο και στη νανο-κλίμακα.   

     Πρόσθετα πλεονεκτήματα των λέιζερ περιλαμβάνουν την υψηλή απόδοση  κατασκευής, 

απουσία επαφής αλληλεπίδρασης, εφαρμοσιμότητα σε πολλούς τύπους υλικών και 

αναπαραγωγιμότητα. Επιπλέον, η λειτουργία των λέιζερ μπορεί να ρυθμιστεί  εύκολα με τη 

βοήθεια προγραμματισμού σε Η/Υ ώστε να εξασφαλίζεται η κατασκευή πολύπλοκων και 

εξατομικευμένων δομών σε 3D μήτρες σχεδιασμού. Τα συστήματα αυτά προκάλεσαν μια 

ευέλικτη κατηγορία  τεχνικών παραγωγής ικριωμάτων που  βασίζεται σε τεχνικές κατασκευής 

στερεάς ελεύθερης μορφής (SFF) με λέιζερ. Το SFF είναι ουσιαστικά μια ταχεία τεχνική 

παραγωγής πρωτοτύπων που επιτρέπει τον έλεγχο των μακροσκοπικών ιδιοτήτων, όπως το 

σχήμα και η μικροσκοπική εσωτερική αρχιτεκτονική του ικριώματος. 
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1.10  Στόχος της διατριβής 
 

     Η ασφάλεια των εμβολίων είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί την Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας [32]. Το γεγονός ότι η ασφάλεια του εμβολίου μπορεί να αξιολογηθεί μόνο 

μετά από μαζική ανοσοποίηση του πληθυσμού, εγείρει σοβαρά ζητήματα βιοηθικής. Παρά το 

γεγονός ότι έχει γίνει κατασκευή εμβολίων που σημείωσαν επιτυχία ως ένα βαθμό στην 

εξάλειψη της μολυσματικότητας του ίδιο του μικροοργανισμού, οι μη ειδικές επιδράσεις λόγο 

των ανοσο-ενισχυτικών εξακολουθούν να μην παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια. Από την 

άλλη πλευρά, μικρή δόση αντιγόνων δεν μπορεί να είναι ανοσογόνος και συνεπώς η χρήση 

των προσθέτων είναι υποχρεωτική για την έναρξη μιας φλεγμονώδους αντίδρασης που θα 

μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες παρουσίασης του αντιγόνου από τα αντιγονο-

παρουσιαστικάκύτταρα.  

     Η παρούσα εργασία έχει σαν απώτερο σκοπό  να επιτρέψει στα αντιγονο-παρουσιαστικά 

κύτταρα του παραλήπτη να προσλάβουν, να επεξεργατούν και να παρουσιάσουν το βέλτιστο 

αντιγονικό πεπτίδιο του αρχικού αντιγόνου του μολυσματικού παράγοντα.  Τα 

ενεργοποιημένα αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα θα είναι σε θέση στη συνέχεια να 

μεταμοσχευθούν στον παραλήπτη και να ενισχύσουν τα Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού για 

την ανάπτυξη αντιγονοειδικής απόκρισης. Αυτή η προσέγγιση υπερνικά την ανάγκη των 

πρόσθετων ουσιών, εξασφαλίζει την καλύτερη επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων για κάθε άτομο 

και αποφεύγει παράγοντες παθογένειας και μολυσματικότητας, επειδή η σπορά του 

αντιγόνου θα πραγματοποιηθεί μόνο in vitro. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής, ο 

στόχος περιορίζεται στην εύρεση των κατάλληλων συνθηκών καλλιέργειας αντιγονο-

παρουσιαστικών κυττάρων σε 3D ικριώματα πυριτίου για την ανάπτυξη χυμικής ανοσολογικής 

απόκρισης σε ένα αντιγόνο in vitro. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Πειραματόζωα 
 

Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν θηλυκά ποντίκια Balb/c ηλικίας 

4-8 εβδομάδων, από το ζωοτροφείο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ποντίκια εκτρέφονται σε 

σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας (18-25οC), υγρασίας (-50%) και φωτοπερίοδο με 12 ώρες 

φως (από 6.30π.μ. έως 18.30μ.μ.) και 12 ώρες σκοτάδι.  

2.2 Διαχωρισμός σπλενοκυττάρων 
 

 Η σπλήνα απομονώνεται σε στείρες συνθήκες, πολτοποιείται και τα κύτταρα 

απομονώνονται σε θρεπτικό μέσο HBSS.  

  Μετά από διαδοχικές φυγοκεντρήσεις στις 12000rpm για 6min το κυτταρικό ίζημα 

επαναδιαλύεται σε 1ml διαλύματος Lysing RC και φυγοκεντρείται στις 1200rpm για 6min, ώστε 

να απομακρυνθούν  τα ερυθροκύττταρα. Το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύεται σε RPMI 10% FBS 

και στρώνεται σε καλλιέργεια στη κυτταρική συγκέντρωση των 10.000.000 κύτταρα/ ml, σε 

12αρας πλάκα καλλιέργειας (τελικό όγκος 2ml).   

 

ΥΛΙΚΑ 

1. Χειρουργικά εργαλεία 

2. Πιπέτες Pasteur 

3. Τριβλύα petri ( SARSTEDT 100mm) 

4. Ιncubator (Forma Scientific, Automatic CO2 ) 

5. Eppendorf 1,5ml 

6. Τubes 15ml 

7. Φυγόκεντρος Kubota 

8. Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer 
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ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

1. HBSS (Hank’s buffered salt solution) 

    Vtotal = 500ml, pH = 7,5 

    50ml HBSS (10x) 

    450ml nanopure H2O 

    10-15ml Sodium Bicarbonate 

 

2. PBS (Phosphate buffered saline) 10x 

    Vtotal = 1L 

    80gr NaCl 

    14,4gr Na2PO42H2O 

    2gr KCl 

    2gr KH2PO4 

    1000ml dH2O 

 

3. Lysing RC 

    0,83gr NH4Cl  

    0,1gr NaHCO3 

    0,03gr EDTA 

    100ml dH2O 

     pH= 7,4 

 

4.  RPMI GIBCO 1x (Vtotal= 500ml) 

     440ml RPMI 1x 

     5ml L-Glutamine 

     0,5ml Gentamycin 

     50ml FBS( 10%) 
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Προσθέτουμε NaOH έτσι ώστε το pH= 7-7,5 

2.3 Κυτταροκαλλιέργειες 
 

Για την προσκόλληση των μακροφάγων στις επιφάνειες των ικριωμάτων πυριτίου, τα 

σπλενοκύτταρα (10.000.000 κύτταρα/ ml) τοποθετήθηκαν σε 12αρα ή 48άρα πλαστική πλάκα 

σε τελικό όγκο 2ml ή 1ml αντίστοιχα, σε θέσεις στο κέντρο των οποίων είχαν τοποθετηθεί  

αποστειρωμένα ικριώματα. Μετά από 24h επώασης τα ικριώματα είτε υποβλήθηκαν σε 

ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy-SEM) είτε 

τοποθετήθηκαν σε νέες πλάκες ώστε να απομακρυνθούν τα κύτταρα  που είχαν προσκολλήσει 

στο πλαστικό και να συνεχιστεί η καλλιέργεια για επαγωγή ανοσολογικής απόκρισης σε 

αντιγόνο. Σε αυτή τη περίπτωση προστέθηκε στη καλλιέργεια το αντιγόνο (Ηuman serum 

albumin, HSA, 20μg/ml) και μετά από 24h επώασης, προστέθηκαν Τ και Β λεμφοκύτταρα στην 

καλλιέργεια (6.500.000 κύτταρα/ml) Τα Τ και Β λεμφοκύτταρα απομονώθηκαν από συνολικά 

σλπενοκύτταρα μετά από απομάκρυνση των μακροφάγων με μαγνητικά σφαιρίδια 

προσδεδεμένα με αντι-CD11 αντίσωμα. Μετά από 4 ή 7 ημέρες επώασης τα ικριώματα 

υποβλήθηκαν είτε σε SEM ανάλυση ή σε συνεστιακή μικροσκοπία για ανάλυση 

ανοσοφαινότυπου. Τα υπερκείμενα των καλλιεργειών ελέγχθηκαν για την παρουσία 

κυτοκινών και αντιγονοειδικού αντισώματος. Όλα τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε επωαστικό 

κλίβανο Forma Scientific στους 37ºC παρουσία 5% CO2.  

 

2.4. Ικριώματα πυριτίου 
 

Η micro-κατασκευή των επίπεδων επιφανειών Si πραγματοποιείται μέσω ακτινοβολίας με 

femtosecond (fs) λέιζερ υπό  πίεση παρουσία του δραστικού αερίου (SF6), ενώ οι διαφορετικές 

τοπολογίες της επιφάνειας αποκτούνται μεταβάλλοντας τη πυκνότητα ακτινοβολίας του 

λέιζερ. 
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           Εικόνα 9 Σύστημα λειτουργίας του λέιζερ υπερταχειέων παλμών. 

Κρύσταλλοι πυριτίου  υπόκεινται σε ακτινοβολία λέιζερ σε θάλαμο κενού, σε πίεση 10-1 mbar 

με τη βοήθεια μιας περιστροφικής αντλίας, ο οποίος στη συνέχεια γεμίζει με δραστικό αέριο 

(SF6). Η δέσμη λέιζερ εστιάζεται μέσω  ενός φακού χαλαζία στην  επιφάνεια πυριτίου, σε 

διεύθυνση κάθετη ως προς το δείγμα. Ο θάλαμος που βρίσκεται το δείγμα είναι 

τοποθετημένος σε   X-Y κινούμενες πλάκες, οι οποίες επιτρέπουν μετακίνηση του δείγματος με 

βήμα 1μm.  Η πηγή ακτινοβολίας λέιζερ εκπέμπει 150 fs παλμούς σε συχνότητα  1 kHz. 

Δοκιμάστηκαν 3 διαφορετικές πυκνότητες ισχύος λέιζερ (0.34 J/cm2 - 1.69 J/cm2) με τη χρήση 

ενός εξασθενητή. Τα δείγματα τοποθετούνται με μεγάλη ακρίβεια σε Χ-Υ φυσιολογικό 

μεταφραστικό επίπεδο στη στιγμιαία δέσμη του λέιζερ. Μετά την ακτινοβολία με λέιζερ, τα 

δείγματα καθαρίζονται σε υπερηχητικά λουτρά τριχλωρο-αιθυλενίου, ακετόνης και μεθανόλης 

και ακολουθεί πλύση σε 10% HF υδατικό διάλυμα για να αφαιρεθεί το οξύ που έχει 

αναπτυχθεί στην επιφάνεια. 

Μετά την ακτινοβόληση με λέιζερ, οι δομημένες με λέιζερ επιφάνειες χαρακτηρίστηκαν 

μορφολογικά με SEM και μετρήθηκε η γωνία επαφής. Ο χαρακτηρισμός των ικριωμάτων 

πραγματοποιήθηκε από τη Κα Σιμιτζή Χ. στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ.  
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2.5. Ενζυμοσύνδετη Ανοσοπροσροφητική Δοκιμή (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay, ELISA) 
 

      Η ELISA είναι μια βιοχημική τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της παρουσίας 

μιας πρωτεΐνης σε ένα δείγμα. Μια πρωτεΐνη προσροφάται στην επιφάνεια των πηγαδιών 

μιας  πλάκας 96 θέσεων κι κατόπιν η προσθήκη ενός συγκεκριμένου αντισώματος δίνει τη 

δυνατότητα δέσμευσης και ταυτοποίησης  της πρωτεΐνης. Το αντίσωμα ανίχνευσης συνδέεται 

με ένα δεύτερο αντίσωμα (indirect ELISA) το οποίο φέρει το ανιχνεύσιμο χρωμοφόρο, βάσει 

του οποίου γίνεται η ταυτοποίηση της αντίδρασης.   

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

1. Coating Buffer  

   Α. 0,05 NaHCO3 (Σε 500ml H2O διαλύουμε 2,1 gr NaHCO3) (Merck, Germany) 

   Β. 0,05 Na2CO3  ( Σε 500ml H2O διαλύουμε 2,65 gr Na2CO3) (Merck, Germany) 

    Προσθέτουμε το διάλυμα Β στο διάλυμα Α μέχρι PH=9,6 

 

2. Διάλυμα πλυσίματος : PBS-Tween 20,  0,05% w/v 

    Tween-20 (Merck, Germany)  

 

3. Διάλυμα blocking: 2% w/v PBS-BSA 

 

4. Διάλυμα αραίωσης αντισωμάτων: 0,1% w/v PBS-BSA 

 

5. Υπόστρωμα  

    BM blue POD Substrate, soluble (Boehringer Mannheim, Germany) 

 

6. Αναστολέας 

    H2SO4 (Merck, Germany) 
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ΥΛΙΚΑ  

1. Πλάκες καλλιέργειας flat bottom 96 οπών (Costar Europe LTD, The Netherlands) 

 

2. ELISA plate reader στα 450nm (ASYS HITECK-DigScan) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Σε 96άρα flat bottom πλάκα προσθέτουμε 100μl διαλύματος από τα δείγματα μας αραιωμένα 

στο coating buffer: 1/2 για τα υπερκείμενα καλλιεργειών. Αφήνουμε να κατακρημνιστούν οι 

πρωτεΐνες για 16h με 18h στους 4ºC.  

Αφαιρούμε το υπερκείμενο και ξεπλένουμε τα πηγάδια της πλάκας 3 φορές με το διάλυμα 

πλυσίματος. Προσθέτουμε το διάλυμα του blocking PBS-BSA 2% 100μl/well και επωάζουμε για 

2 ώρες. Ξεπλένουμε ξανά 3 φορές και προσθέτουμε τα πρώτα αντισώματα σε αραίωση 1/1000 

σε PBS-BSA 0,1%. Επωάζουμε για 1h και 30λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια 

ξεπλένουμε 3 φορές και προσθέτουμε τα δεύτερα αντισώματα σε αραίωση 1/5000 σε PBS-BSA 

0,1%, (100μm/well). Επωάζουμε για 1h, ξεπλένουμε 3 φορές, προσθέτουμε το υπόστρωμα 

100μl/well και επωάζουμε για 15-20min ώστε να δράσει το υπόστρωμα. Τέλος σταματάμε την 

αντίδραση προσθέτοντας 50μl/well H2SO4. Μετράμε σε φωτόμετρο ELISA READER. 

 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 

1. rat anti-mouse IL-2, ImmunoTools (1/1000) 

2. rat anti-mouse IL-4, AbD Serotec (1/1000) 

3. rabbit anti-rat IgG, SIGMA (1/5000) 

4. goat anti-mouse IgG, SIGMA (1/5000) 
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2.6. Παρατήρηση στο Μικροσκόπιο Σάρωσης (S.E.M.) 
 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

Μονιμοποιητής: 2% γλουταρική αλδεύδη (GDA) + 2% PFA σε SCB (sodium cacodilate buffer) 

30% alcohol 

 50%alcohol 

 70% alcohol 

 80% alcohol 

 90%alcohol 

 100% alcohol 

100% dry alcohol 

 

ΥΛΙΚΑ 

1. Πλάκες καλλιέργειας flat bottom 24 οπών (Costar Europe LTD, The Netherlands) 

2. Πιπέτες Pasteur 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 Μονιμοποίηση 

 Αφυδάτωση 

 Αποξήρανση κρίσιμου σημείου (Critical point drying , CPD ) 

 Αγώγιμη Επικάλυψη (sputtering) 
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 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

 Ξεπλένουμε 2 φορές από 5 έως 7min με SCB τα δείγματα, τα επωάζουμε με το 

μονιμοποιητή για 30min και ξεπλένουμε πάλι 2 φορές με επωάσεις των 5 έως 7min. 

 

 ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 

 Ρίχνουμε διαδοχικά στα δείγματά διαφορετικές αραιώσεις αιθανόλης για 5 έως 7 min 

την κάθε αραίωση. Οι αραιώσεις της αιθανόλης είναι οι εξής: 30%, 50%, 70%, 80%, 

90%, 100%. 

 Τέλος ρίχνουμε 100% ξηρή αλκοόλη 2 φορές για 5 έως 7min. 

 Οι διαδικασίες της μονιμοποίησης και της αφυδάτωσης γίνονται σε πάγο. 

 

 ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

 Διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται η ξηρή αλκοόλη και επικαλύπτονται τα 

δείγματά με CO2. 

 

 ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ (sputtering) 

 Διαδικασία αφαίρεσης του  CO2 από τα δείγματά. Μετά από 24h τα δείγματα 

μεταφέρονται σε αντικειμενοφόρους πλάκες και παρατηρούνται σε μικροσκόπιο 

σάρωσης.  

 

2.7. Ανοσοφθορισμός 
 

Ο ανοσοφθορισμός είναι η σήμανση των αντιγόνων με ειδικά αντισώματα που φέρουν 

φθορίζουσες χρωστικές ουσίες. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της 

υπομοριακής διανομής των βιομορίων του ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιείται τόσο για τον 

εντοπισμό επιφανειακών (εξωτερικός ανοσοφθορισμός), όσο και για τον εντοπισμό 

ενδοκυτταρικών πρωτεΐνών (εσωτερικός ανοσοφθορισμός). Στη παρούσα εργασία 

πραγματοποιήθηκε μια σειρά εξωτερικών ανοσοφθορισμών με τη χρήση τόσο αντισωμάτων 
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που ήταν απ’ ευθείας συνδεδεμένα με τη φθορίζουσα ουσία, όσο και μη σημασμένων και 

σημασμένων πρώτων και δεύτερων αντισωμάτων αντίστοιχα.  

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

1. Διάλυμα πλυσίματος PBS 1x, pH=7,4 

2. Διάλυμα blocking και αντισωμάτων PBS-BSA 2% 

3. Διάλυμα μονιμοποίησης fixative buffer 

     

Υ         YΛΙΚΑ    

1         1. Μικροσκόπιο φθορισμού 

           2. 48well plate 

           3. Φυγόκεντρος Kubota 

           4. Πιπέτες Pasteur 

           5. Πιπέτες Gilson 20μl, 200μl, 1000μl 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Με το τέλος της καλλιέργειας, τα ικριώματα μονιμοποιούνται στη 48αρα πλάκα για 15 λεπτά 

με 0,5ml fixative buffer. Μετά από 2 πλυσίματα με PBS1x προστίθεται blocking PBS-BSA 2% 

(0,5ml/well) και τα δείγματα επωάζονται για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Κατόπιν 

πλυσίματος προστίθενται τα πρώτα αντισώματα διαλυμένα σε PBS-BSA2% (0,3ml/well) και 

επωάζονται για 1ώρα. Μετά από πλύσιμο προστίθενται τα δεύτερα αντισώματα διαλυμένα σε 

PBS-BSA 2% (0,3ml/well) και επωάζονται για 45 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και συνθήκες 

σκότους. Τέλος τα δείγματα ξεπλένονται 2 φορές με PBS 1x και παρατηρούνται σε συνεστιακό 

μικροσκόπιο.  
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ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 

1. rat ant-mouse CD11, EuroBioSciences (1/100) 

2.  mouse anti-mouse CD90, SEROTEC (1/100) 

3.  goat anti-rat IgG-FITC, Santa Cruz Biotechnology (1/250) 

4.  goat anti-mouse IgG1- PE, Santa Cruz Biotechnology (1/200) 

5. CSFR (Ab-561) Antibody, Assay bioTech (1/300) 

6. goat anti-rabbit PE, SIGMA (1/150) 

7. DAPI, Chemicon's Actin Cytoskeleton and Focal Adhesion Kit (1/1000) 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 Έλεγχος της προσκόλλησης των μακροφάγων κυττάρων της 

σπλήνας του ποντικού σε ικριώματα διαβαθμισμένης ενέργειας. 
 

Χρησιμοποιώντας ικριώματα πυριτίου οξειδωμένα ή μη (η οξείδωση αυξάνει την 

υδροφιλικότητα των δομών) τριών διαδοχικών τραχυτήτων (0.68 J/ cm2, 0.96 J/ cm2 και 1.5 J/ 

cm2), αποτυπώθηκε  η προτίμηση  προσκόλλησης των μακροφάγων τόσο με μικροσκοπία 

σάρωσης όσο και ανάλυση με συνεστιακό μικροσκόπιο μετά από χρώση με τον ειδικό 

επιφανειακό μάρτυρα CD11. 

Η παρατήρηση τόσο με SEM όσο και με συνεστιακό μικροσκόπιο έδειξε ότι τα μακροφάγα 

προτιμούν τις μη οξειδωμένες χαμηλής πυκνότητας ενέργειες και τις οξειδωμένες υψηλής 

πυκνότητας ενέργειες δομές (Εικ. 13-15).  

 

Εικόνα 13 Παρατηρούμε την διαδοχική προσκόλληση των μακροφάγων σε κάθε πυκνότητα ενέργειας πάνω στην 
επιφάνεια του μη οξειδωμένου υποστρώματος από το πιο υδρόφιλο στο πιο υδρόφοβο τμήμα της και τις αντίστοιχες 
φωτογραφίες συνεστιακής μικροσκοπίας με τα σημασμένα με πράσινη φθορίζουσα ουσία μακροφάγα. 
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Εικόνα 14 Παρατηρούμε την διαδοχική προσκόλληση των μακροφάγων σε κάθε πυκνότητα ενέργειας πάνω στην 
επιφάνεια του οξειδωμένου υποστρώματος από το πιο υδρόφιλο στο πιο υδρόφοβο τμήμα της και τις αντίστοιχες 
φωτογραφίες συνεστιακής μικροσκοπίας με τα σημασμένα με πράσινη φθορίζουσα ουσία μακροφάγα. 

 

 

Εικόνα 15 Παρατηρούμε την προσκόλληση των κυττάρων στα επίπεδα control υποστρώματα στο μη οξειδωμένο και 
οξειδωμένο με τις αντίστοιχες φωτογραφίες συνεστιακής μικροσκοπίας που απεικονίζουν την ανεπιτυχή παραμονή των 
μακροφάγων σε μια μη επεξεργασμένη επιφάνεια. 

  

Για την ποσοτικοποίηση της προσκόλλησης των μακροφάγων στις διάφορες επιφάνειες, μετά 

τη καλλιέργεια έγινε σήμανση των πυρήνων των κυττάρων με τη  χρώση DAPI. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις παραπάνω παρατηρήσεις (Διάγραμμα 1).   
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Διάγραμμα 1 Αριθμός  των κυττάρων που προσκολλώνται/μονάδα επιφάνειας. Οι μπάρες  απεικονίζουν τις φωτογραφίες  

των πυρήνων των κυττάρων που σημάνθηκαν με μπλε φθορίζουσα ουσία. 

 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι οι επίπεδες επιφάνειες (ικριώματα που δεν είχαν 

μορφοποιηθεί με λέιζερ)  δεν υποστηρίζουν την προσκόλληση των μακροφάγων, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι  το τρισδιάστατο περιβάλλον είναι πιο ευνοϊκό για τα κύτταρα. 

3.2 Έλεγχος της μορφολογίας των μακροφάγων σε ικριώματα 

διαβαθμισμένης ενέργειας. 
 

Εκτός από τον αριθμό, ιδιαίτερη σημασία έχει η μορφολογία των κυττάρων η οποία αντανακλά 

την ποιότητα της ανάπτυξης των κυττάρων αυτών. Τα μακροφάγα είναι προσκολλητικά 

κύτταρα, ιδιότητα που τους δίνει τη δυνατότητα σταθερότητας στο περιβάλλον, 

λειτουργικότητας  και αποτελεσματικής εμπλοκής στις διαδικασίες της αντιγονοπαρουσίασης.    

Η μικροσκοπία σάρωσης έδειξε ότι στις τραχύτητες στις οποίες παρατηρείται μεγαλύτερη 

προσκόλληση, τα κύτταρα παρουσιάζουν μια υγιή μορφολογία παρόμοια με αυτή που θα 

αναμενόταν στο φυσικό τους περιβάλλον (Εικ. 16-17). 

cells/cm
2
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Στην χαμηλή τραχύτητα με πυκνότητα ενέργειας λέιζερ 0.68 J/ cm2 τα μακροφάγα 

παρουσιάζουν άριστη μορφολογία, καθώς παρατηρείται το στρογγυλοποιημένο σώμα του 

κυττάρου ενώ οι αποφυάδες απλώνουν στο τρισδιάστατο περιβάλλον (Εικ. 18).  

 

   

             0.68 J/ cm2            0.68 J/ cm2             0.68 J/ cm2 

   

            Εικόνα 18 Μακροφάγα κύτταρα προσκολλημένα σε επιφάνεια πυκνότητας ενέργειας του λέιζερ 0.68 J/ cm
2
. 

 

Αντίθετα, στην υψηλότερη τραχύτητα (1.5 J/ cm2) τα κύτταρα παρουσιάζουν ένα είδος 

παραμόρφωσης, ενώ δυσκολεύονται να εκτείνουν τις χαρακτηριστικές δομές των 

ψευδοποδίων. (Εικ. 19).  

 

   

             1.5 J/ cm2              1.5 J/ cm2              1.5 J/ cm2 

   

                    Εικόνα 19 Μακροφάγα κύτταρα προσκολλημένα σε επιφάνεια πυκνότητας του λέιζερ 1.5 J/ cm
2
. 
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Έτσι,  πρέπει να σημειωθεί  ότι η υδροφιλικότητα των επιφανειών παίζει σημαντικό ρόλο στην 

μορφολογία και συνεπώς τη λειτουργικότητα των μακροφάγων.  

3.3 Έλεγχος της λειτουργικότητας των μακροφάγων ως προς την 

ικανότητα παρουσίασης αντιγόνου και ανάπτυξης ανοσολογικής 

απόκρισης  
 

Η λειτουργικότητα των μακροφάγων ελέγχθηκε μέσω της ικανότητας τους να ενεργοποιήσουν 

μια αντιγονοειδική απόκριση.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ικριώματα ενιαίας 

τραχύτητας (0.68 J/ cm2 και 1.5 J/ cm2) οξειδωμένα ή μη. Μετά την προσκόλληση τα 

μακροφάγα επωάστηκαν για 24h με    HSA, και μετά την απομάκρυνση του αντιγόνου  στην 

καλλιέργεια προστέθηκαν παρθένα Τ- και Β-λεμφοκύτταρα (6,5x106 κύτταρα/καλλιέργεια) και 

επωάστηκαν για 4 ή 7 ημέρες. 

 

 

3.3.1 Έλεγχος αλληλεπίδρασης  μακροφάγων και Τ-κυττάρων στα 

ικριώματα 
 

                 Καλλιέργεια 4 ημερών                        Καλλιέργεια 7 ημερών 

               0.68 J/ cm2                 0.68 J/ cm2 
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                0.68 J/ cm2 oxidized                    0.68 J/ cm2 oxidized 

   

                   1.5 J/ cm2                  1.5 J/ cm2 

  

 

               1.5 J/ cm2 oxidized                  1.5 J/ cm2 oxidized 

 

 

 

 
Εικόνα 20 Απεικόνιση της προσκόλλησης των μακροφάγων και των Τ λεμφοκυττάρων στη διάρκεια της 
ανοσολογικής αντίδρασης στα υποστρώματα όλων των τραχυτήτων, οξειδωμένα και μη, μετά από 4 και μετά 
από 7 ημέρες καλλιέργειας. 
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Με μικροσκοπία σάρωσης παρατηρήθηκε ότι στις 4 μέρες συγκαλλιέργειας τα κύτταρα 

παραμένουν προσκολλημένα στα οξειδωμένα ικριώματα και η προτιμούμενη επιφάνεια 

φαίνεται να είναι αυτή της μικρότερης τραχύτητας (Εικ. 20). Στις 7 μέρες καλλιέργειας όπου τα 

Τ-κύτταρα έχουν αφεθεί να δράσουν για 4 24ωρα, οι μη οξειδωμένες επιφάνειες 

παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα υποστήριξης της ανάπτυξης. Η ποσοτικοποίηση των κυττάρων 

που προσκολλούνται στις επιφάνειες πραγματοποιήθηκε μέσω της μέτρησης των πυρήνων 

μετά από χρώση με DAPI (διάγραμμα 2). 

 

 

Διάγραμμα 2 Απεικόνιση του αριθμού των κυττάρων που προσκολλώνται/ επιφάνεια. Οι μπάρες  απεικονίζουν τις 
φωτογραφίες των πυρήνων των κυττάρων που σημάνθηκαν με μπλε φθορίζουσα ουσία. 

 

3.3.1.1 Μορφολογία των κυττάρων στα ικριώματα της καλλιέργειας των 4 ημερών 

 

Στο οξειδωμένο ικρίωμα της μικρότερης ενέργειας που όπως αναφέρθηκε ήταν και οι 

ευνοϊκότερες συνθήκες για την καλλιέργεια των 4 ημερών, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός 

μακροφάγων με πολύ καλή μορφολογία, ενώ η ενεργοποίηση ήταν εμφανής λόγω του 

μεγάλου αριθμού εκκριτικών κυστιδίων που παρατηρούνται στο περιβάλλοντα χώρο (Εικ. 21).  
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              0.68 J/ cm2 oxidized             0.68 J/ cm2 oxidized 

  

 Εικόνα 21 Απεικόνιση των προσκολλημένων μακροφάγων και Τ κυττάρων στην οξειδωμένη επιφάνεια με 

πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ 0.68 J/ cm
2
. 

 

 

Στην επιφάνεια των 0.68 J/ cm2 παρόλο που υπήρχαν κύτταρα με καλή μορφολογία καθώς και 

κυστίδια, ο αριθμός τους ήταν πολύ μικρότερος, γεγονός που υποδηλώνει  το περιβάλλον δεν 

είναι ιδανικό για την ανάπτυξή τους. 
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Εικόνα 22 Απεικόνιση των προσκολλημένων μακροφάγων και Τ κυττάρων στη μη οξειδωμένη επιφάνεια με πυκνότητα 
ενέργειας του λέιζερ 0.68 J/ cm

2
. 

 

Στη μη οξειδωμένη επιφάνεια των 1.5 J/ cm2 είναι εντυπωσιακή η περιέλιξη των κυτταρικών 

προεκβολών γύρω από τα πιο μυτερά spikes των ικριωμάτων. 

Παρατηρούμε την κυτταρική προεκβολή με τάση να περιελιχθεί γύρω από τις μικροσκοπικές 

δομές, εκτεινόμενη από τη μια κορυφή στην άλλη (Εικ. 23). 

  

               1.5 J/ cm2               1.5 J/ cm2 
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Εικόνα 23 Απεικόνιση των προσκολλημένων μακροφάγων και των προεκβολών που απλώνουν στη μη οξειδωμένη 
επιφάνεια με πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ 1.5 J/ cm

2
. 

 

Στην οξειδωμένη επιφάνεια των 1.5 J/ cm2 τα μακροφάγα φαίνονται διαχυμένα στις κορυφές 

οι οποίες διακρίνονται από τη μεμβράνη τους, δίνοντας την εικόνα πως δεν ευδοκιμούν σε 

αυτό το περιβάλλον (εικ.24). Ωστόσο να σημειωθεί ότι τα Τ λεμφοκύτταρα δίνουν εξίσου καλή 

εικόνα και σε αυτή την ενέργεια.  

 

  

              1.5 J/ cm2 oxidized              1.5 J/ cm2 oxidized 

  

Εικόνα 24 Απεικόνιση των προσκολλημένων μακροφάγων και Τ κυττάρων που προσκολλώνται στην οξειδωμένη επιφάνεια 
με πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ 1.5 J/ cm

2
. 
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Στην οξειδωμένη επιφάνεια των 0.68 J/ cm2 η εικόνα των κυττάρων είναι πολύ καλή 

μορφολογικά αφού όπως φαινόταν και από τον αριθμό τους είναι η επιφάνεια που ευνοεί 

περισσότερο την προσκόλληση των κυττάρων στις 4 ημέρες καλλιέργειας (Εικ. 25). 

 

 

 

 

  

              0.68 J/ cm2 oxidized               0.68 J/ cm2 oxidized 

 

 
 

 
 
 
 

               0.68 J/ cm2 oxidized               0.68 J/ cm2 oxidized 

  

Εικόνα 25 Απεικόνιση των προσκολλημένων μακροφάγων και των Τ κυττάρων που προσκολλώνται στην  οξειδωμένη                      
επιφάνεια με πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ 0.68 J/ cm2. 
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3.3.1.2 Μορφολογικές παρατηρήσεις των κυττάρων στα ικριώματα της καλλιέργειας των 

7 ημερών. 

 

Όπως και στις 4 ημέρες καλλιέργειας, στις  χαμηλές ενέργειες παρατηρούνται κυτταρικές 

απολήξεις πάνω στα spikes, οι οποίες καλύπτουν τις κορυφές τους. Στην οξειδωμένη μορφή οι 

κορυφές φαίνονται πιο καθαρά, καθώς ο αριθμός των κυττάρων είναι μικρότερος. 

  

                 0.68 J/ cm2               0.68 J/ cm2 oxidized 

  

Εικόνα 26 Απεικόνιση των κορυφών των spikes στη χαμηλή ενέργεια στο μη οξειδωμένο και στο οξειδωμένο 
υπόστρωμα αντίστοιχα. 

Με την παρουσία των  Τ- λεμφοκυττάρων στην καλλιέργεια των μακροφάγων ενεργοποιείται η 

ανοσολογική αντίδραση και παρατηρείται έντονη παραγωγή εκκριτικών κυστιδίων και από τα 

δυο είδη κυττάρων (Εικ. 27). Τα κυστίδια αυτά εκκρίνονται σε μεγάλο μέγεθος και καθώς 

απομακρύνονται από το κύτταρο συρρικνώνονται. 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρείται ότι η υφή του μακροφάγου γίνεται πιο λεία, καθώς εκκρίνονται όλο και 

περισσότερα κυστίδια. Η ενεργοποίηση αλλάζει τη μορφολογία του κυττάρου ανάλογα με τη 

Εικόνα 27 Η 
ανοσολογική 
αντίδραση 
πάνω στο 
ικρίωμα 
πυριτίου. 
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λειτουργία του, επομένως η αλλαγή που παρατηρείται δείχνει πώς το σύστημα λειτούργησε 

(εικ. 28).  

   

              0.68 J/ cm2               0.68 J/ cm2                0.68 J/ cm2 

   

Εικόνα 28 Απεικόνιση της ανοσολογικής αντίδρασης πάνω στα ικριώματα πυριτίου. 

Τα κύτταρα που παρατηρούμε στις 7 ημέρες καλλιέργειας μοιάζουν «εξουθενωμένα» αλλά όχι 

νεκρά εφόσον διατηρούν τις απολήξεις τους και δεν είναι συρρικνωμένα. 

Ο αριθμός των κυστιδίων είναι μεγάλος εφόσον η ανοσολογική αντίδραση βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

  

             0.68 J/ cm2               1.5 J/ cm2 

  

Εικόνα 29 Απεικόνιση της ανοσολογικής αντίδρασης που εξελίσσεται στο ικρίωμα χαμηλής και στο ικρίωμα 
υψηλής τραχύτητας αντίστοιχα. 

 

Στα 1.5 J/ cm2 βλέπουμε περισσότερα Τ  λεμφοκύτταρα, για τα οποία θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι αφού δεν είναι προσκολλητικά ότι προτιμούν αυτό το περιβάλλον (Εικ. 30). 
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Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι το ότι παρόλο που τα Τ λεμφοκύτταρα δεν είναι 

προσκολλητικά, φέρουν κάποιες προεκβολές που τις περισσότερες φορές αγγίζουν τα 

μακροφάγα, πιθανότατα τη στιγμή της αναγνώρισης του αντιγόνου (Εικ. 31).  

 

  

             1.5 J/ cm2              1.5 J/ cm2 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30 Τ λεμφοκύτταρο την στιγμή της 
αλληλεπίδρασής του με μακροφάγα κύτταρα και 

άλλα Τ κύτταρα. 
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Εικόνα 31 Απεικόνιση Τ κυττάρων σε δράση, εν εξελίξει της ανοσολογικής αντίδρασης. 

 

To δίκτυο των προεκβολών το οποίο είχε αναπτυχθεί σε όλες τις κορυφές των spikes στις 

επιφάνειες των 0.68 J/ cm2 και 1.5 J/ cm2 μελετήθηκε και με full definition SEM μικροσκοπία 

(εικ. 32) 

Εικόνα 32 Απεικόνιση των κορυφών των spikes στην χαμηλής  τραχύτητας επιφάνεια . 

 

Το δίκτυο αυτό, που απλώνεται πυκνό και τυλίγεται γύρω από τις κορυφές των spikes, 

φαίνεται να αποτελείται από κυτταρικό υλικό που περιλαμβάνει μεμβράνες και μικρά 

κυστίδια. Το βλέπουμε να απλώνεται και στο εσωτερικό των τεχνιτών μικροδομών αλλά 

κυρίως απλώνεται στις κορυφές σα δίχτυ. 

 Το      

                 0.68 J/ cm2                  0.68 J/ cm2 
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Στις φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης μπορούμε να διακρίνουμε πώς οι προεκβολές αυτές που 

καλύπτουν τα spikes προέρχονται από τα ίδια τα κύτταρα (εικ. 33). 

 

  

               0.68 J/ cm2                0.68 J/ cm2 

  

Εικόνα 33 Απεικόνιση κυτταρικών προεκβολών σε ικριώματα χαμηλής ενέργειας. 

 

Στα 1.5 J/ cm2 διακρίνουμε το ίδιο πλέγμα στις κορυφές αλλά δεν είναι εξίσου πυκνό όπως στη 

μικρότερη ενέργεια.  Μπορούμε να διακρίνουμε κορυφές των spikes που δεν είναι καλυμμένες 

(Εικ. 34). 

   

              1.5 J/ cm2                     1.5 J/ cm2                    1.5 J/ cm2 

   

Εικόνα 34 Απεικόνιση κυτταρικού δικτύου σε ικριώματα υψηλής ενέργειας. 
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Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε στις οξειδωμένες περιοχές συναντάται μεγαλύτερος αριθμός 

ευδιάκριτων Τ λεμφοκυττάρων, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στην μικρότερη πυκνότητα 

του κυτταρικού πληθυσμού. Στις φωτογραφίες αυτές διακρίνονται με μεγαλύτερη ευκολία οι 

προεκβολές των Τ κυττάρων καθώς και η περιέλιξή τους γύρω από τα spikes (εικ. 35). 

. 

   

          0.68 J/ cm2 oxidized            0.68 J/ cm2 oxidized           1.5 J/ cm2 oxidized 

   

Εικόνα 35 Απεικόνιση των Τ κυττάρων και των προεκβολών που απλώνουν γύρω από τα spikes τόσο στη 
χαμηλή όσο και στην υψηλή ενέργεια. 

3.4 Ταυτοποίηση των  κυτταρικών πληθυσμών που προσκολλώνται 

στην επιφάνεια των ικριωμάτων. 

 

Η ταυτοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και των μακροφάγων πραγματοποιήθηκε με 

ανοσοφθορισμό και ανάλυση με συνεστιακή μικροσκοπία. Για τη ταυτοποίηση των 

μακροφάγων  χρησιμοποιήθηκε ο επιφανειακός δείκτης CSFR (colony stimulating factor-1 

receptor, ανίχνευση με πράσινη φθορίζουσα ουσία-FITC), ενώ για τα Τ-κύτταρα 

χρησιμοποιήθηκε ο επιφανειακός μάρτυρας CD90 (ανίχνευση με κόκκινη φθορίζουσα ουσία-

PE) 
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Εικόνα 36 Φωτογραφίες συνεστιακής μικροσκοπίας, όπου τα μακροφάγα απεικονίζονται σημασμένα με πράσινη 
φθορίζουσα ουσία και τα Τ λεμφοκύτταρα με κόκκινη φθορίζουσα ουσία. 

 

Όπως παρατηρήθηκε με συνεστιακή μικροσκοπία τα μακροφάγα (σημασμένα με πράσινη 

φθορίζουσα ουσία), αλληλεπιδρούν με Τ λεμφοκύτταρα (σημασμένα με κόκκινη φθορίζουσα 

ουσία), τα οποία φαίνεται να περιβάλλουν τα μακροφάγα ή επικάθονται στην επιφάνειά τους. 

 

3.5 Έλεγχος της λειτουργικότητας της ανοσολογικής απόκρισης στα 

ικριώματα πυριτίου. 
 

Για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του συστήματος που αναπτύχθηκε πάνω στις 3D δομές, 

εξετάστηκε το υπερκείμενο των καλλιεργειών για τη περιεκτικότητά του σε ιντερλευκίνες 2 & 

4, καθώς και την παραγωγή ειδικού αντισώματος με τη μέθοδο της ELISA.  Για την ακριβή τους 

ποσοτικοποίηση, προηγήθηκε η κατασκευή πρότυπης καμπύλης για τον κάθε παράγοντα, 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού της ακριβούς ποσότητας που παράχθηκε από την 

αντίδραση (διάγραμμα 3-5).  
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3.5.1 Πρότυπες καμπύλες παραγόντων IL-2, IL-4 και IgG. 
 

 

Διάγραμμα 3 Πρότυπη καμπύλη ποσοτικοποίησης της IL-2. 

 

 

Διάγραμμα 4 Πρότυπη Καμπύλη ποσοτικοποίησης της IgG. 
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Διάγραμμα 5 Πρότυπη Καμπύλη ποσοτικοποίησης της IL-4. 

 

 

 

3.5.2 Ποσοτικοποίηση  ιντερλευκινών και ειδικού αντισώματος στα 

υπερκείμενα της καλλιέργειας. 
 

Τόσο η ιντελευκίνη 2, όσο και η ιντερλευκίνη 4, είναι κυτοκίνες οι οποίες αποτελούν σημαντική 

ένδειξη της ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων εν όψει μιας ανοσολογικής αντίδρασης. 

Επομένως, η ανίχνευσή τους στο υπερκείμενο της καλλιέργειας είναι μια απόδειξη ότι η 

ανοσολογική αντίδραση πραγματοποιήθηκε, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος και τη προοπτικής χρήσης ενός τρισδιάστατου 

περιβάλλοντος  στην κυτταρική ανάπτυξη και λειτουργία. 
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R² = 0,954 
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Διάγραμμα 6 Ποσοτικοποίηση των ιντερλευκινών που ανιχνεύτηκαν στο υπερκείμενο της καλλιέργειας της κάθε 
επιφάνειας. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αποτελούν το μέσο όρο από 4 πειράματα (±SEM) 

 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα,  υπάρχει παραγωγή ιντερλευκινών σε όλες τις 

καλλιέργειες, γεγονός που υποδεικνύει ότι η ανοσολογική αντίδραση λειτούργησε (διάγραμμα 

6).  Τα επίπεδα της IL-2 στις 4 ημέρες καλλιέργειας φαίνεται να μην επηρεάζονται ούτε από 

την τραχύτητα ούτε την υδροφιλικότητα της επιφάνειας, ενώ στις 7 ημέρες καλλιέργειας η 

παραγωγή της IL-2 είναι πιο έντονη στις επιφάνειες μεγάλης τραχύτητας. Στις 4 ημέρες 

καλλιέργειας η παραγωγή της IL-4 ευνοείται στις χαμηλής τραχύτητας οξειδωμένες και στις 

υψηλής τραχύτητας μη-οξειδωμένες επιφάνειες, ενώ στις 7 ημέρες καλλιέργειας η παραγωγή 

της IL-4 ευνοείται μόνο στις  χαμηλής τραχύτητας οξειδωμένες επιφάνειες.  

Η IL-2 σε μια φυσιολογική ανοσολογική απόκριση αυξάνεται στο πρώτο στάδιο για να επάγει 

πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων. Η IL-4 σε μια φυσιολογική αντίδραση αυξάνεται λίγο 

αργότερα για να επάγει τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων. Επομένως τα υποστρώματα 

χαμηλής τραχύτητας συμπίπτουν με την εξέλιξη μιας φυσιολογικής ανοσολογικής αντίδρασης.  

Για την ποσοτικοποίηση του αντι-HSA ειδικού αντισώματος έγιναν πειράματα Elisa στα οποία 

αρχικά το αντιγόνο απορροφήθηκε στο πλαστικό (επώαση 18h σε 4οC) και μετά από πλύση   

προστέθηκαν στις πλάκες τα υπερκείμενα των καλλιεργειών. Η ειδική πρόσδεση ανιχνεύθηκε 

low low oxidised high high oxidised 
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χρησιμοποιώντας ένα αντίσωμα anti-IgG συνδεδεμένο με υπεροξειδάση. Παρά τις 

διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στην παραγωγή των ιντερλευκινών, η παραγωγή του 

αντιγονο-ειδικού αντισώματος στις 4 και τις 7 ημέρες καλλιέργειας δεν φαίνεται να 

διαφοροποιείται σημαντικά. Η βέλτιστη παραγωγή αντισώματος παρατηρείται στις 7 ημέρες 

καλλιέργειας και ευνοείται περισσότερο στις χαμηλής  τραχύτητας μη-οξειδωμένες επιφάνειες 

(διάγραμμα 7). 

 

 

Διάγραμμα 7 Ποσοτικοποίηση του αντισώματος που παράχθηκε κατά την ανοσολογική αντίδραση στις καλλιέργειες των 
επιφανειών. 

 

Συνεκτιμώντας τα μορφολογικά και λειτουργικά δεδομένα προκύπτει ότι οι μη οξειδωμένες 

χαμηλής τραχύτητας επιφάνειες είναι οι βέλτιστες δομές για την ανάπτυξη μιας αντιγονο-

ειδικής ανοσολογικής απόκρισης.   
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4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η λειτουργία ενός ιστού, οργάνου ή μέρους αυτών, περιλαμβάνει μια μοναδική συνεργασία 

μεταξύ βιολογίας, μηχανικής, χημείας και φυσικής. Για το λόγο αυτό την περασμένη δεκαετία 

δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων που αποσκοπούν στη σύνδεση των αρχών της κυτταρικής 

βιολογίας  με τις ιδιότητες των υλικών ώστε να αναπτυχθούν βιο-υλικά που μιμούνται το 

φυσικό εξωκυττάριο περιβάλλον. Έχει αποδειχθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις των κυττάρων 

μεταξύ τους και η προσκόλλησή τους στο υπόστρωμα παίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας σε 

φυσικές βιολογικές διαδικασίες όπως διαφοροποίηση, μορφογένεση, αναγέννηση ιστού, 

επούλωση πληγών,  ενώ συγχρόνως μπορούν να συμβάλλουν  στη δημιουργία προβλημάτων 

όπως καρκινογένεση, θρομβογένεση ή ανώμαλη εμβρυογένεση. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη μια 

μελέτη κατανόησης των μηχανισμών αυτών για τη δημιουργία κυτταρο-βιο-υλικών που να 

συνάδουν με τη μηχανική ιστών. 

     Από τους μηχανισμούς κυτταρικής προσκόλλησης που έχουν μελετηθεί  επιβεβαιώνεται ο 

ρόλος της αρχιτεκτονικής του ιστού στη λειτουργία των κυττάρων.  Από την άλλη μεριά οι 

ιδιότητες των υλικών, όπως η επιφανειακή χημεία, ενέργεια και μορφολογία αναγνωρίζονται 

από παράγοντες- κλειδιά στον έλεγχο της συναρμολόγησης κυττάρων σε τρισδιάστατα 

χαρακτηριστικά. Συνεπώς η ικανότητα να προσαρμόζουμε τη μορφολογία και χημεία της 

επιφάνειας θα είναι ωφέλιμη για τη χρήση τέτοιων δομών ως μοντέλα επιφανειών για τη 

συστηματική έρευνα του ρόλου των τρισδιάστατων μικρο-νανο-δομών στη κυτταρική 

συμπεριφορά. 

     Με την προοπτική αυτή ερευνάται η ανάπτυξη ικριωμάτων, ιεραρχικά δομημένων 

επιφανειών πυριτίου, κατασκευασμένων με τη χρήση λέιζερ υπερταχειέων παλμών.  Η 

διαφοροποίηση της έντασης του λέιζερ προκαλεί αξιοσημείωτες αλλαγές στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των μικρο-κώνων όπως το ύψος και η τραχύτητα. Συνεπώς, τα υποστρώματα 

που παράγονται πρέπει να παρέχουν τρισδιάστατους ελεύθερους χώρους στην καλλιέργεια 

και να προβάλουν συνθήκες παρόμοιες με αυτές του φυσικού περιβάλλοντος ώστε να 

διευκολύνεται την κυτταρική προσκόλληση και διασπορά. Επιπλέον, η δυνατότητα 

ελεγχόμενης διαμόρφωση των ιδιοτήτων διαβρεξιμότητας της επιφάνειας επιτρέπει την 
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τροποποίηση της χημείας της επιφάνειας ώστε να υποστηρίζεται με καλύτερο τρόπο η 

επιβίωση και λειτουργία των κυττάρων.      

Έχει δειχθεί ότι η ανάπτυξη των ινοβλαστών προωθείται σε υδροφιλικά ή σε χαμηλής 

τραχύτητας υποστρώματα, επιτρέποντας στα κύτταρα να επωφεληθούν αυτής της  επαφής 

αποκτώντας επιφανειακή δύναμη η οποία ωφελεί την προσκόλληση και την εξάπλωσή τους. 

Αντίθετα, η προσκόλληση είναι σχεδόν αδύνατη σε υπερ- υδροφοβικές ή σε υψηλής 

τραχύτητας επιφάνειες υποστρωμάτων[20].  

    Έχει παρατηρηθεί ότι μετά από οξείδωση, το υψηλής τραχύτητας υπόστρωμα μετατρέπεται 

από υδροφοβικό σε υδροφιλικό επιτρέποντας την   εξάπλωση και βιωσιμότητα νευρικών 

κυττάρων. Σε πειράματα που έχουν γίνει χρησιμοποιώντας νευρικές κυτταρικές σειρές, το 

κύτταρο τείνει να δημιουργήσει προσκολλήσεις σε περιοχές όπου υπάρχει ισορροπία των 

δυνάμεων του κυτταροσκελετού. Για το λόγο αυτό, η διαβρεξιμότητα της επιφάνειας είναι 

ζωτικής σημασίας καθώς περιγράφει σε τι έκταση η επιφάνεια εκτίθεται στο μέσο της 

καλλιέργειας και κατ’ επέκταση  την πρωτεϊνική απορρόφηση. Μείωση στην απορρόφηση 

προσκολλημένης πρωτεΐνης εξαιτίας μειωμένης επιφάνειας υγρού ίσως επιβλαβώς επηρεάσει 

την ικανότητα των κυττάρων να δημιουργήσουν προσκολλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η 

ενέργεια της επιφάνειας επηρεάζει την περιοχή επαφής της κυτταρικής μεμβράνης με το 

υπόστρωμα, ενώ το προφίλ της μεμβράνης μπορεί να αλλάξει βάσει της διαβρεξιμότητας του 

παρακείμενου στερεού[33]. 

     Οι δομές πυριτίου που έχουν υποστεί επεξεργασία με λέιζερ ώστε να σχηματιστούν μίκρο- 

και νάνο-κώνοι, με δυνατότητα ελέγχου της τραχύτητας και της επιφανειακής χημείας μπορεί 

να εξυπηρετήσει νέες προσεγγίσεις για τη μελέτη  των αλληλεπιδράσεων τρισδιάστατων 

βιοΰλικών in vivo. Έχει δειχθεί ότι η διαβρεξιμότητα τέτοιων τεχνικών υποστρωμάτων μπορεί 

να τροποποιηθεί  από υδροφοβικό σε υδροφιλικό μέσω ανεξάρτητου ελέγχου 

διαβρεξιμότητας και χημείας. Μελέτη που έγινε σε ινοβλάστες έδειξε ότι μια θεμελιώδης 

παράμετρος που πιστοποιεί την κυτταρική προσκόλληση σε τρισδιάστατες δομές  δεν είναι 

μόνο ο βαθμός τραχύτητας ή η επιφανειακή χημεία, αλλά η συνεργασία και των δύο, ώστε να 

καθορίζεται η διαβρεξιμότητα και η επιφανειακή ενέργεια του υποστρώματος.  

     Όμως σύμφωνα και με προηγούμενα μοντέλα που περιέγραφαν κυτταρική προσκόλληση, 

βρέθηκε μια μη-μονότονη εξάρτηση της προσκόλλησης των ινοβλαστών από τη 
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διαβρεξιμότητα. Παρατηρήθηκε ότι η εξάπλωση των κυττάρων βελτιώνεται σε χαμηλής 

τραχύτητας υποστρώματα, ανεξάρτητα από τη διαβρεξιμότητά τους. Αυτό δείχνει ότι η 

κυτταρική προσκόλληση ενισχύεται περισσότερο και διευκολύνεται από ένα κατάλληλο 

μέγεθος και σχήμα της τοπογραφίας της επιφάνειας. 

     Ο σχεδιασμός των ικριωμάτων πυριτίου είναι ζωτικής σημασίας καθώς επηρεάζει την 

κυτταρική προσκόλληση και παρέχει εργαλεία σε μικρο και νανο κλίμακα και διερευνά τα 

σύμπλοκα αλληλεπίδρασης των αγκυροβολημένων κυττάρων με το in vitro περιβάλλον. Η 

ιεραρχική τραχύτητα πρέπει να παρέχει δυνατότητες για τον προσανατολισμό και την 

εξάπλωση των κυττάρων, ενώ οι οπές μεταξύ τω κώνων να παρέχουν χώρο για ανασχηματισμό 

των δομών του ιστού. 

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε έλεγχος  της προσκόλλησης και της 

λειτουργικότητας των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος που λαμβάνουν μέρος στην 

αντιγονοπαρουσίαση, δηλαδή των μακροφάγων και των Τ λεμφοκυττάρων. Απώτερος σκοπός 

της παρούσης εργασίας είναι η εύρεση των κατάλληλων συνθηκών προσκόλλησης των 

μακροφάγων και η δυνατοτήτων ανάπτυξης ανοσολογικής απόκρισης σε 3D ικριώματα   

πυριτίου. 

Ο έλεγχος της προσκόλλησης έγινε σε 2 είδη τραχύτητας τόσο στην κανονική όσο και στην 

οξειδωμένη τους μορφή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα κύτταρα προτιμούσαν τη χαμηλή 

τραχύτητα σε μη-οξειδωμένη επιφάνεια, ενώ μετά από οξείδωση, μεγαλύτερη προσκόλληση 

παρατηρήθηκε στη μεγαλύτερη τραχύτητα. Το γεγονός ότι μη επεξεργασμένα ικριώματα δεν 

κατάφεραν να υποστηρίξουν την κυτταρική ανάπτυξη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

επεξεργασμένη με λέιζερ τρισδιάστατη επιφάνεια δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες 

προσκόλλησης και ανάπτυξης των κυττάρων. 

Παρουσία αντιγόνου και λεμφοκυττάρων, τα προσκολλημένα σε ικριώματα μακροφάγα ήταν 

σε θέση να ενεργοποιήσουν την παραγωγή κυτοκινών και ειδικού αντισώματος, γεγονός που 

αποδεικνύει άμεσα τη λειτουργικότητα της ανοσολογικής αντίδρασης που προκλήθηκε. 

Χρησιμοποιώντας υψηλής και χαμηλής τραχύτητας οξειδωμένα ή μη ικριώματα αποδείχτηκε 

ότι οι μη οξειδωμένες χαμηλής τραχύτητας (0.68 J/ cm2) επιφάνειες είναι οι βέλτιστες δομές 
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για την παραγωγή IL-2,  IL-4 αλλά και αντιγονο-ειδικού αντισώματος, οι ποσότητες του οποίου 

έφταναν τα 4,8 ng/ml.  

.Η υψηλής ευκρίνειας ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης επέτρεψε την 

αποτύπωση λεπτομερούς αλληλεπίδρασης Τ λεμφοκυττάρων με τα μακροφάγα, όπου τα Τ 

λεμφοκύτταρα εκβάλλουν προεξοχές που αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια των μακροφάγων, 

πιθανότατα στα πλαίσια της αντιγονοπαρουσίασης.   

Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν σε ένα καλό μονοπάτι για την πραγματοποίηση μιας 

ανοσολογικής αντίδρασης in vivo, σε ικριώματα πυριτίου κατασκευασμένα με λέιζερ στενών 

παλμών. Η ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος χωρίς την ανάγκη 

χρήσης  πρόσθετων ουσιών όπως τα ανοσοενισχυτικά, θα ήταν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία 

των εμβολίων. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην απαλλαγή του εκάστοτε οργανισμού από 

παράγοντες παθογένειας και μολυσματικότητας, εφόσον θα υπάρχει δυνατότητα επίτευξης 

ανοσοδιέγερσης με κύτταρα από των ίδιο των οργανισμό ενεργοποιημένα in vitro. 

 Προβλέπεται ότι αυτές οι πολυποίκιλες δυνατότητες που προσφέρονται από τα βιο-μιμητικά 

διαμορφωμένα υποστρώματα, θα βρουν εφαρμογές στη βιομηχανία, ειδικά στην καθοδήγηση 

της κυτταρικής εξάπλωσης, κινητικότητας και διαφοροποίησης, καθώς και στην ανάπτυξη 

ικριωμάτων ιστών και κυτταρικών μικροσυστοιχιών, στα οποία η ικανότητα ρύθμισης της 

κυτταρικής προσκόλλησης είναι πλεονεκτική. Επίσης θα ανοιχτούν νέοι ανοσολογικοί 

ορίζοντες, ενισχύοντας το σύστημα της ανοσοαπόκρισης με φυσικό τρόπο οδηγώντας έτσι σε 

μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση νοσημάτων. 
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