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1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα οστά είναι ένας ζωτικός και δυναμικός ιστός, άριστα σχεδιασμένος για να επιτελεί 

βασικές λειτουργίες, απαραίτητες και καίριας σημασίας για τον οργανισμό. Παρόλα 

αυτά, μπορεί να υποστούν κάποια οστική βλάβη λόγω εξωτερικών ή μη παραγόντων, 

κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Η επούλωση των οστών είναι μια από τις πιο 

σύνθετες διαδικασίες που αποσκοπούν στην επισκευή του οστού χωρίς σχηματισμό 

ουλής. Επίσης, η αέναη αναδιαμόρφωση των οστών με την απομάκρυνση των 

παλαιών και την αντικατάσταση νέων για τη διατήρηση της αντοχής των οστών είναι 

ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία και επιτελείται από τη συντονισμένη δράση των 

οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών. Η ταυτόχρονη δράση τους στη συμμετοχή της 

αναδημιουργίας των οστών είναι βασική για την αποτροπή της οστεοπόρωσης που 

πλήττει εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο, κυρίως τρίτης ηλικίας. Επομένως, οι 

μεγάλες αλλαγές στη δομή των οστών, λόγω τραυματισμού ή ασθένειας μπορεί να 

μεταβάλλουν  δραματικά την ισορροπία του σώματος και την ποιότητα ζωής του 

ατόμου. Παρά τις συνεχείς εξελίξεις  στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής οστών 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, θεραπείες με χρήση οστικών μοσχευμάτων, 

εξακολουθούν να έχουν αρκετούς περιορισμούς. Επιπλέον, η επιστήμη υλικών με τη 

χρήση βιοϋλικών ως υποκατάστατα οστών, έχει δώσει πολλά θετικά αποτελέσματα 

στο πεδίο αυτό, αν και δεν έχουν τελειοποιηθεί στο έπακρο. Αυτό έχει ως άμεσο 

επακόλουθο οι περισσότεροι από τους σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με 

τα οστά να εξακολουθούν να είναι ανεπανόρθωτοι ή να μην θεραπεύονται πλήρως για 

τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Η αποκατάσταση του κατάγματος αποτελείται 

από μία ακολουθία που περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση 

διάφορων τύπων ιστών. Όλες αυτές οι διεργασίες μπορούν να επηρεαστούν από τη 

χρήση φαρμάκων. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να αποδώσουν αρνητικές  επιπτώσεις 

στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών ή των χονδροκυττάρων. Οι μετεγχειρητικοί 

ασθενείς ορθοπεδικών επεμβάσεων συχνά παρουσιάζουν φλεβική θρομβοεμβολή. Η 

αντιμετώπιση της γίνεται με χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων με σκοπό την 

θρομβοπροφύλαξη. Στη παρούσα εργασία έγινε μελέτη των αντιθρομβωτικών 
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φαρμάκων, όσο αφορά τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των 

οστεοβλαστών από προ-οστεοβλάστες, οι οποίοι εκτέθηκαν σε οστεογενή μέσα. 

Τα αντιθρομβωτικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στη μείωση του κίνδυνου της 

καρδιακής προσβολής και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ειδικά, η κλοπιδογρέλη 

(εμπορική ονομασία Plavix ® και Iscover ®) είναι παράγωγο θειενοπυριδίνης και 

χρησιμοποιείται για την αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων και το 

dabigatran etexilate (εμπορική ονομασία Pradaxa ®) αποτελεί  αντιπηκτικό φάρμακο 

που χρησιμοποιείται για να μειώσει το κίνδυνο δημιουργίας θρόμβων του αίματος. Το 

ακετυλοσαλικυλικό οξύ (εμπορική ονομασία Ασπιρίνη) ανήκει στη κατηγορία των 

NSAIDs (μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη φάρμακα), και το καθιστά χρήσιμο στην 

ανακούφιση της κεφαλαλγίας, των μυών και των κοινών πόνων. Επιπλέον, η 

αντιθρομβωτική δράση της ασπιρίνης χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην 

πρόληψη καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα που 

διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης θρόμβων στο αίμα. 

Εκτός από τη κλινική μελέτη των αντιθρομβωτικών φαρμάκων  στην εργασία αυτή 

περιγράφεται και ένα άλλο εξίσου σημαντικό αντικείμενο, αυτό των βιοϋλικών και 

πιο συγκεκριμένα του Al2O3, που αποτελεί ένα βιοαδρανές κεραμικό υλικό. Όταν ένα 

συνθετικό υλικό τοποθετείται μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ο ιστός αντιδρά απέναντι 

σε αυτό με ποικίλους τρόπους ανάλογα με τον τύπο του υλικού. Η αλληλεπίδραση 

του ιστού με το υλικό εξαρτάται από την αντίδραση του ιστού στην επιφάνεια του 

μοσχεύματος. Γενικά, τα βιοϋλικά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα 

με την απόκριση του ιστού. Τα βιοενεργά, όταν τοποθετηθούν στο ανθρώπινο σώμα 

αλληλεπιδρούν με τα περιβάλλοντα οστά και σε μερικές περιπτώσεις, ακόμα και με 

τους μαλακούς ιστούς. Μια αντίδραση ανταλλαγής ιόντων μεταξύ του βιοενεργού 

ενθέματος και των υγρών του σώματος  έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας 

στοιβάδας ενεργού ανθρακικού απατίτη πάνω στο μόσχευμα η οποία είναι χημικά 

ισοδύναμη και παρόμοια κρυσταλλογραφικά με τη μεταλλική φάση του οστού. Στη 

δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα βιοαδρανή, αυτά αποτελούν υλικά που όταν 

τοποθετηθούν μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν ελάχιστη αλληλεπίδραση με 

τον περιβάλλοντα ιστό. Στη κατηγορία αυτή ανήκει και το Al2O3 όπως 

προαναφέραμε. Μελετήθηκε  ο πολλαπλασιασμός και η βιωσιμότητα των προ –

οστεοβλαστών πάνω σε αυτό το υλικό σε in vitro πειράματα, γιατί χάρη στην υψηλή 

σκληρότητα και αντοχή στη διάβρωση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλα στην ορθοπεδική και την οδοντιατρική.  
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2.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1Κυκλοφορικό σύστημα και μηχανισμοί αιμόστασης 

Το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από αγγεία (αρτηρίες, φλέβες) και 

την καρδιά. Αυτά τα δύο αποτελούν το μηχανισμό που αντλεί και μεταφέρει το αίμα 

σ’ ολόκληρο τον οργανισμό. Στην καρδιά, η αριστερή κοιλία συσπάται, ωθώντας τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια στην αορτή, τη μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος. Απ’ αυτό το 

σημείο, το αίμα κινείται μέσω μικρότερων αρτηριών σ’ ένα τριχοειδές αγγείο, τη 

σύνδεση μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών. Τα μόρια του οξυγόνου 

αποσυνδέονται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τότε το αίμα έχει πλέον αποξυγονωθεί 

και αρχίζει την επιστροφή του στην καρδιά. Περνάει μέσω των φλεβών για να φθάσει 

τελικά στη σωστή κοιλία, η οποία με τη σειρά της το αντλεί μέσω των πνευμονικών 

αρτηριών στους πνεύμονες, για να πάρει περισσότερο οξυγόνο. Τελικά, το 

οξυγονωμένο αίμα κινείται στην αριστερή κοιλία και επαναλαμβάνεται ο ίδιος 

κύκλος [1]. 

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να μη πραγματοποιηθεί λόγω βλαβών ή επιπλοκών 

στα αιμοφόρα ή τριχοειδή αγγεία. Στη περίπτωση αυτή, ο οργανισμός ενεργοποιεί 

μηχανισμούς για την καταπολέμηση τους για να επανέλθει η σωστή λειτουργία του 

αίματος . Υπάρχουν τρεις βασικοί μηχανισμοί που προωθούν την αιμόσταση: 

1. Αγγειοσυστολή 

Ο τραυματισμός του αγγείου οδηγεί στην αγγειοσυστολή, δηλαδή τη στένωση του 

συγκεκριμένου αγγείου. Η αγγειοσυστολή των κατεστραμμένων αγγείων επιβραδύνει 

τη ροή του αίματος και βοηθά να περιοριστεί η απώλεια του. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται από τοπικούς ελέγχους με αγγειοσυσταλτικά. H σεροτονίνη και η 

θρομβοξάνη Α2 που εκκρίνονται από τα αιμοπετάλια, απελευθερώνονται στο σημείο 

του τραυματισμού και παρατείνουν τη μυϊκή σύσπαση. 

2. Σχηματισμός συσσώρευσης αιμοπεταλίων 

http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/GRAFDASKALOU/anatomy/sub1/circulation/heart%20champers.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/GRAFDASKALOU/anatomy/sub1/circulation/capilaries.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/GRAFDASKALOU/anatomy/sub1/circulation/capilaries.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/GRAFDASKALOU/anatomy/sub1/circulation/capilaries.htm
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Όταν υπάρχει μια τομή, το εκτεθειμένο κολλαγόνο από την τοποθεσία που υπέστη η 

ζημιά θα προωθήσει τα αιμοπετάλια να προσχωρήσουν εκεί ώστε να συσσωρευτούν 

και να σχηματίσουν μια μικρή μάζα. Όταν κολλήσουν αρκετά σταθερά 

απελευθερώνουν χημικά σεροτονίνη, ADP και θρομβοξάνη Α2 (Εικόνα 1). Η 

σεροτονίνη είναι μία αγγειοσυσταλτική ουσία που προκαλεί σπασμούς στα αγγεία 

του αίματος με αποτέλεσμα τη στένωση του αγγείου και τη μείωση της απώλειας του 

αίματος μέχρις ότου δημιουργηθεί ο θρόμβος. Η ADP προσελκύει περισσότερα 

αιμοπετάλια στην περιοχή για το σχηματισμό μάζας στη τομή, ενώ η θρομβοξάνη Α2 

προάγει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και την αγγειοσύσπαση όπως αναφέραμε 

προηγουμένως. 

Εικόνα 1: Σχηματισμός συσσώρευσης αιμοπεταλίων 

 
 

3. Πήξη του αίματος 
 

Το αίμα περιέχει περίπου δώδεκα παράγοντες πήξης. Είναι πρωτεΐνες που υπάρχουν 

στο αίμα σε ανενεργή κατάσταση και ενεργοποιούνται όταν οι ιστοί ή τα αιμοφόρα 

αγγεία καταστραφούν. Η ενεργοποίηση των παραγόντων πήξης συμβαίνει μ’ ένα 

διαδοχικό τρόπο. Ο πρώτος παράγοντας ενεργοποιεί το δεύτερο και ούτω καθεξής. 

Αυτή η σειρά των αντιδράσεων ονομάζεται πήξη. Πήξη του αίματος είναι η 

μετατροπή του υγρού αίματος σε ημιστερεό τζελ. Οι θρόμβοι είναι κατασκευασμένοι 

από ίνες (πολυμερή), μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται ινώδες. Τα ινώδη μονομερή 

προέρχονται από ένα ανενεργό πρόδρομο μόριο που ονομάζεται ινωδογόνο. Το μόριο 

του ινωδογόνου έχει καλύμματα στις άκρες. Εάν τα καλύμματα αφαιρεθούν τότε τα 

ινώδη μονομερή πολυμερίζονται για να σχηματίσουν ινώδη πολυμερή (Εικόνα 2). 

Αυτή η διαδικασία απαιτεί τη θρομβίνη και το ασβέστιο. Η πρώτη αποτελεί βασικό 



9 
 

παράγοντα για το μηχανισμό πήξης του αίματος. Προέρχεται από ένα ανενεργό 

πρόδρομο μόριο, την προθρομβίνη και μετατρέπει το ινωδογόνο σε ινώδες. Από την 

άλλη, το ασβέστιο λειτουργεί σαν ένα είδος κόλλας για να κολλήσουν τα ινώδη 

μονομερή μεταξύ τους και να σχηματίσουν τις ίνες  πολυμερών. 

 
Εικόνα 2: Πήξη του αίματος 

 

Οι ινώδεις ίνες σχηματίζουν ένα χαλαρό πλέγμα που σταθεροποιείται από την πήξη 

του παράγοντα XIII. Το σταθεροποιημένο πλέγμα των ινωδών ινών παγιδεύει τα 

ερυθροκύτταρα, σχηματίζοντας έτσι ένα θρόμβο που σταματά τη ροή του αίματος [2, 

3].  

 

2.2  Αντιθρομβωτικά φάρμακα 

 

Οι θρομβωτικές ασθένειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες στον ασθενή 

και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Τα αιμοπετάλια παίζουν βασικό 

ρόλο στην  αρτηριακή θρόμβωση ως εκ τούτου η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία μπορεί 

να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις δυσμενείς συνέπειες του οργανισμού. 

Κατεστραμμένο ενδοθήλιο ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια. Η παραγωγή της θρομβίνης 

μέσω του καταρράκτη της πήξης, σταθεροποιεί τον θρόμβο με τη μετατροπή του 

ινωδογόνου σε ινώδες. Επομένως, τα αντιθρομβωτικά φάρμακα μπορούν να 

εμποδίσουν την πρόσφυση, συγκέντρωση και ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων με 

τελικό σκοπό τη μείωση της δημιουργίας θρόμβων. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας 

με τις κατηγορίες και τις υποκατεγορίες των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Πίνακας 

1). 
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Πίνακας 1: Κατηγορίες αντιθρομβωτικών φαρμάκων 

 
 

Η πρόσφυση των αιμοπεταλίων στο ενδοθήλιο λαμβάνει χώρα σε θέσεις αγγειακής 

βλάβης μέσω της δέσμευσης των υποδοχέων GP από πρωτεΐνες της εξωκυττάριας 

μήτρας, παραδείγματος χάρη κολλαγόνου. Αντίθετα, η ενεργοποίηση των 

αιμοπεταλίων συμβαίνει 

μέσω πολύπλοκων διεργασιών ενδοκυττάριας σηματοδότησης και προκαλεί την 

παραγωγή και απελευθέρωση πολλαπλών αγωνιστών, συμπεριλαμβανομένης 

της ΤΧΑ2 και ADP. Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με GP υποδοχείς, 

διαμεσολαβώντας παρακρινής και αυτοκρινής ενεργοποίηση  αιμοπεταλίων [4]. Οι 

ιντεγκρίνες GPIIb / IIIa προωθούν το τελικό βήμα ενεργοποίησης των 

αιμοπεταλίων με διαμορφωτική μεταβολή του σχήματος και δεσμεύοντας  ινωδογόνο 

και vWF  που οδηγούν σε συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων και τελικά τη δημιουργία 

θρόμβων. Επομένως, τα αντιθρομβωτικά φάρμακα αναστέλλουν τη λειτουργία των 

υποδοχέων των αιμοπεταλίων, τις ιντεγκρίνες και τις εξειδικευμένες πρωτεΐνες που 

ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια, αναστολείς θρομβοξάνης, αναστολείς των υποδοχέων 

ADP, GPIIb / IIIa αναστολείς (Εικόνα 3) [5]. 
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Εικόνα 3: Μηχανισμός δράσης αντιθρομβωτικών φαρμάκων 

 
2.2.1 Ασπιρίνη (Aspirin) 
 

Η ασπιρίνη είναι από τα δημοφιλέστερα φάρμακα  με αναλγητικές και αντιπυρετικές 

ιδιότητες και χρησιμοποιούνται ευρέως από το κοινό. Ανήκει στη μεγάλη κατηγορία 

των NSAIDS (Non-steroidal anti-inflammatory drugs). Το δραστικό συστατικό της 

ασπιρίνης, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Εικόνα 4), μπορεί να παρασκευαστεί στο  

 
Εικόνα 4: Χημική δομή Ασπιρίνης 
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εργαστήριο με αντίδραση του σαλικυλικού οξέος με οξικό ανυδρίτη. Κατά την 

αντίδραση αυτή (Εικόνα 5),  μετατρέπεται η ομάδα υδροξυλίου του σαλικυλικού 

οξέος σε μία ομάδα ακετυλίου, (R-OH → R-OCOCH3) παρουσία θεϊκού οξέος ως 

καταλύτη [6]. 

 

 
Εικόνα 5: Παρασκευή ακετυλοσαλυκιλικού οξέος 

 

Παρά τον αναλγητικό της χαρακτήρα, η ασπιρίνη παρουσιάζει να έχει 

αντιθρομβωτικές ιδιότητες και να χρησιμοποιείται από ασθενείς με καρδιακές 

παθήσεις. Η αντιθρομβωτική δράση της ασπιρίνης οφείλεται στη δράση που έχει να 

αποκλείει τη σύνθεση της θρομβοξάνης Α2 μέσω της αναστολής του ενζύμου κυκλο-

οξυγενάσης, καθώς ανήκει στους αναστολείς των COX-1 ενζύμων (Εικόνα 6). 

 

 
Εικόνα 6: Μηχανισμός δράσης ασπιρίνης 
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Η ασπιρίνη δρα παρεμβαίνοντας στη βιοσύνθεση των κυκλικών προστανοειδών, 

όπως είναι η ενδοθηλιακή προσταγλανδίνη Ι2 (PGI2, προστακυκλίνη), η 

αιμοπεταλιακή θρομβοξάνη Α2 (ΤΧΑ2) και άλλες προσταγλανδίνες.  Η ακετυλομάδα 

της ασπιρίνης αδρανοποιεί αμετάκλητα την αιμοπεταλιακή COX-1, ένα δομικό και 

βασικό ένζυμο του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος μετά από κάθε 

δραστηριοποίηση των αιμοπεταλίων. Η παραγωγή του αραχιδονικού οξέος γίνεται 

από τις φωσφολιπιδικές επιφάνειες με τη δράση της φωσφολιπάσης Α2. Η COX-1 

καταλύει τη μετατροπή του αραχιδονικού οξέος στην ενδιάμεση προσταγλανδίνη G2, 

η οποία στη συνέχεια, μεταβολίζεται στην ασταθή προσταγλανδίνη Η2 (PGH2) με τη 

δράση της περοξειδάσης του ίδιου ενζύμου. Από την PGH2 με τη δράση ειδικών 

συνθασών παράγονται οι προσταγλανδίνες D2, E2, F2, Ι2 καθώς και η θρομβοξάνη 

Α2 (ΤΧΑ2). Οι ουσίες αυτές αποτελούν  μεσολαβητές ποικίλων κυτταρικών 

λειτουργιών. Η θρομβοξάνη Α2 ενεργοποιεί περαιτέρω τα αιμοπετάλια διαμέσου 

ειδικού υποδοχέα. Ο ρόλος λοιπόν της ασπιρίνης είναι η ακετυλίωση της 

υδροξυλομάδας μίας σερίνης στη θέση 529 του ενεργού κέντρου της COX-1 

απενεργοποιώντας μόνιμα το ένζυμο. Η διεργασία αυτή μειώνει την παραγωγή της 

αιμοπεταλιακής ΤΧΑ2, ενός ισχυρότατου παράγοντα, που προκαλεί αφενός την 

ενεργοποίηση και τη συνάθροιση των αιμοπεταλίων και αφετέρου εντονότατη 

αγγειοσύσπαση. Επιπροσθέτως, η ΤΧΑ2 αυξάνει την έκφραση των υποδοχέων του 

ινωδογόνου στις αιμοπεταλιακές μεμβράνες, διευκολύνοντας τις διασυνδέσεις του 

ινώδους με τα αιμοπετάλια για να σχηματιστεί ένα ‘αιμοπεταλιακό βύσμα’ με τη 

συγκέντρωση των αιμοπεταλίων. Επίσης, η ΤΧΑ2 δρα συνεργιστικά με άλλα 

προϊόντα που απελευθερώνονται από τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια όπως είναι η 

διφωσφορική αδενοσίνη (ADP), το ινωδογόνο και ο παράγοντας V, με αποτέλεσμα 

την περαιτέρω αύξηση της αιμοπεταλιακής συνάθροισης. Τέλος, επειδή η 

ακετυλίωση της COX-1 είναι μη αναστρέψιμη, τα αιμοπετάλια που υφίστανται τη 

δράση της ασπιρίνης παραμένουν αδρανοποιημένα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους 

μέσα στη συστηματική κυκλοφορία. Η μόνιμη αυτή αδρανοποίηση εξηγείται από το 

γεγονός ότι η επανασύνθεση της  COX-1 είναι αδύνατη, επειδή τα αιμοπετάλια 

στερούνται πυρήνα [7]. 
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2.2.2 Κλοπιδογρέλη (Clopidogrel)  
 

Η κλοπιδογρέλη (Εικόνα 7 ) αποτελεί τη δραστική ουσία των φαρμάκων με εμπορική  

 

 
Εικόνα 7: Χημική δομή Κλοπιδογρέλης  

 

ονομασία Plavix και Iscover. Ανήκει στη κατηγορία των θειενοπυρυδινών και ως 

αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο προστατεύει ασθενείς που πάσχουν από καρδιακά ή 

αγγειακά νοσήματα, αποτρέποντας τη δημιουργία θρόμβων. 

 

Οι θειενοπυριδίνες αναστέλλουν τη συγκόληση των αιμοπεταλίων που προκαλείται 

από την ADP καθώς οι μεταβολίτες τους συνδέονται με τον ένα (P2Y12) από τους 

τρεις πουρινεργικούς αιμοπεταλιακούς υποδοχείς ADP (Εικόνα 8). Η ADP όταν 

δεσμεύεται με τους P2Y1 υποδοχείς, προκαλεί ενδοκυττάρια κινητοποίηση Ca2+ και 

 

 
Εικόνα 8: Μηχανισμός δράσης Κλοπιδογρέλης 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clopidogrel_chemical_structure.png
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μεταβολές του σχήματος των αιμοπεταλίων. Μεταβολή του σχήματος των 

αιμοπεταλίων προκαλεί και η δέσμευση του P2Χ1 υποδοχέα από το ADP, ενώ η 

ενεργοποίηση των P2Y12 υποδοχέων από το ADP οδηγεί σε αναστολή σχηματισμού 

cAMP. Ο ενεργός μεταβολίτης της κλοπιδογρέλης είναι ισχυρά εκλεκτικός 

αναστολέας του πουρινεργικού υποδοχέα P2Y12, του ADP και προκαλεί μη 

αντιστρεπτή αναστολή της σύνδεσης του ADP με το συγκεκριμένο υποδοχέα. 

Επιπλέον, σχηματίζει ισχυρούς δισουλφιδικούς δεσμούς με δύο κατάλοιπα σερίνης 

στις θέσεις 17 και 270 του μορίου του υποδοχέα P2Y12, με αποτέλεσμα τη μη 

αντιστρεπτή απενεργοποίησή του. Η αναστολή της πρόσδεσης του ADP στον 

υποδοχέα P2Y12, από τον μεταβολίτη της κλοπιδογρέλης, έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των επιπέδων cAMP στο εσωτερικό των αιμοπεταλίων, η οποία μεταξύ των 

άλλων επάγει τη φωσφορυλίωση της φωσφοπρωτεΐνης VASP (vasodilator stimulated 

phosphoprotein) με τελικό αποτέλεσμα την αναστολή της ενεργοποίησης των 

υποδοχέων GPΙΙb/ΙΙΙa και συνεπώς την παρεμπόδιση της συσσώρευσης των 

αιμοπεταλίων. Επιπλέον, μειώνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αιμοπεταλίων και 

λευκοκυττάρων οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό θρόμβου 

και την πλήρη απόφραξη του αγγειακού αυλού [8]. 

2.2.3 Δαβιγατράνη (Dabigatran) 
 
Η θρομβοεμβολική διαταραχή είναι μία από τις κύριες 

αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας σε όλο τον κόσμο. Προκύπτει από θρόμβους 

αίματος που σχηματίζονται μέσα στα αιμοφόρα αγγεία και εμποδίσουν τη ροή του 

αίματος. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η θρομβίνη αποτελεί το βασικό παράγοντα 

σχηματισμό θρόμβου λειτουργώντας κατά την πήξη του αίματος προς το σχηματισμό 

θρόμβων. Είναι ένα πολυλειτουργικό ένζυμο το οποίο μετατρέπει το ινωδογόνο σε 

ινώδες και συνδέει τα ινώδη μονομερή μέσω της ενεργοποίησης του παράγοντα XIII. 
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Εικόνα 9: Χημική δομή Δαβιγατράνης 
 

Το φάρμακο με εμπορική ονομασία Pradaxa και δραστική ουσία την δαβιγατράνη 

(Εικόνα 9), αποτελεί έναν άμεσο αναστολέα της θρομβίνης. Επειδή η θρομβίνη 

καθιστά δυνατή τη μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες κατά τη διάρκεια της πήξης, 

η αναστολή της εμποδίζει τη δημιουργία των θρόμβων (Εικόνα 10) [9]. 

 

 
Εικόνα 10: Μηχανισμός δράσης Δαβιγατράνης 

 

http://www.drugs.com/pro/pradaxa.html
http://m.australianprescriber.com/magazine/33/2/38/41
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2.3 Μακροσκοπική οργάνωση των οστών 

 

Τα οστά και κατ΄ επέκταση το σκελετικό σύστημα επιτελούν κάποιες βασικές 

λειτουργίες στον οργανισμό. Προστατεύουν τα ζωτικά όργανα, στηρίζουν το 

ανθρώπινο σώμα, αποτελούν αποθήκη αλάτων κυρίως ασβεστίου και φωσφόρου και 

έχουν αιμοποιητικό ρόλο επειδή τα κύτταρα του αίματος σχηματίζονται κυρίως στον 

ερυθρό μυελό των οστών. Τα σκελετικό σύστημα μπορεί  να διαχωριστεί σε δύο 

βασικά τμήματα: τον σκελετό κορμού, που αποτελείται από το κρανίο, τη σπονδυλική 

στήλη και το θώρακα και από τον σκελετό άνω και κάτω άκρων. Αν εξετάσουμε την 

ανατομία ενός μακριού οστού (Εικόνα 11) θα παρατηρήσουμε ότι αποτελείται από 

έναν άξονα ή διάφυση, ο οποίος έχει μία εσωτερική κοιλότητα, και το κομβίο στα 

άκρα, που ονομάζεται επίφυση. Η διάφυση των µακριών οστών σχηματίζεται από 

συµπαγή οστίτη ιστό ο οποίος παίρνει τη μορφή κυλίνδρου που περικλείει µια 

κοιλότητα. Η κοιλότητα, η οποία βρίσκεται στη διάφυση και στο κέντρο αυτού του 

κυλίνδρου είναι ο µυελικός σωλήνας που περιέχει τον µυελό των οστών. Οι επιφύσεις 

σχηµατίζονται από σπογγώδη οστίτη ιστό, ο οποίος στα διάκενα είναι γεµάτος από 

 

 

 
Εικόνα  11: Μακροσκοπικά συστατικά οστού 

 

http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap06/lecture1.html
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ερυθρό μυελό. Ένα πολύ λεπτό στρώµα από συµπαγή οστίτη ιστό περιβάλλει 

εξωτερικά τον σπογγώδη ιστό. Οι αρθρικές όμως επιφάνειες των επιφύσεων είναι 

σκεπασμένες µε χόνδρινο ιστό, που λέγεται αρθρικός χόνδρος [10]. 

Η εξωτερική επιφάνεια του άξονα καλύπτεται από το περιόστεο, ένα λεπτό, σκληρό 

κάλυμμα του συνδετικού ιστού, του οποίου η εσωτερική στρώση περιέχει πολλά 

εξειδικευμένα κύτταρα σχηματισμού οστών. Το περιόστεο είναι εξοπλισμένο με 

νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, μερικά από τα οποία περνούν στο συμπαγές οστό. Η 

μυελοειδές κοιλότητα είναι επενδυμένη με ινώδη ιστό, το ενδόστεο. Τόσο το 

ενδόστεο όσο και το περιόστεο αποτελούνται τόσο από κυτταρικά όσο και από ινώδη 

χαρακτηριστικά [10]. 

 

2.4  Χόνδρινη και υμενώδης οστεοποίηση 

 

Κατά την εμβρυογένεση τα οστά δεν αποτελούνται εξαρχής από οστέινη ουσία αλλά 

από συνδετικό ιστό που σχηματίζει τον λεγόμενο υμενώδη σκελετό. Στη συνέχεια 

μετατρέπεται σε χόνδρινη ουσία και σχηματίζεται ο χόνδρινος σκελετός. 

Επιγραμματικά, η διάπλαση των οστών γίνεται συνήθως σε τρία στάδια: το υμενώδες, 

το χόνδρινο και το τελικό (ώριμο οστούν). Οι οστεοβλάστες κατά την εμβρυογένεση 

έχουν δύο τρόπους δημιουργίας των οστών, την χόνδρινη και υμενώδης οστεοποίηση. 

Κατά τη χόνδρινη οστεοποίηση, ο χόνδρινος ιστός μετατρέπεται σε οστίτη ιστό με 

μια πολύπλοκη επεξεργασία. Στο χόνδρινο ιστό εισβάλλουν αιμοφόρα αγγεία, τα 

οποία συνοδεύονται από ειδικά κύτταρα τους χονδροκλάστες. Οι χονδροκλάστες 

προκαλούν διάλυση και εξαφάνιση του χόνδρινου ιστού. Στις θέσεις που έχουν 

σχηματιστεί από την απορρόφηση του χόνδρινου ιστού, με την ενέργεια των 

οστεοβλαστών παράγεται οστέινη. Η οστεοποίηση του χόνδρινου ιστού αρχίζει 

πάντοτε από συγκεκριμένες θέσεις για κάθε οστό, που λέγονται πυρήνες οστέωσης. 

Για τα μακριά οστά υπάρχει ένας πυρήνας οστέωσης στη διάφυση και από ένας στις 

επιφύσεις. Όσο αφορά την υμενώδη οστεοποίηση χαρακτηρίζεται από την απουσία 

του σταδίου χόνδρινου ιστού. Στα οστά αυτά απευθείας από το υμενώδες στάδιο 

έχουμε παραγωγή οστέινης ουσίας, με την ενέργεια των οστεοβλαστών χωρίς τη 

μεσολάβηση των χονδροκλαστών [11]. 
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2.5 Μικροσκοπική οργάνωση των οστών 
 

Τα οστά πρέπει να είναι σκληρά, ευέλικτα και σχετικά ελαφρά ώστε να διευκολύνουν 

τις κινήσεις του οργανισμού. Η σύσταση των οστών αποτελείται από 70% ανόργανα, 

20% οργανικά συστατικά και από 10% νερό. O υδροξυαπατίτης Ca10(PO4)6(OH2)2 

αποτελεί το κύριο ανόργανο συστατικό των οστών, ενώ από τα οργανικά συστατικά 

το 90% είναι κολλαγόνο τύπου I ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από 

οστεοκαλσίνη, οστεονεκτίνη, οστεοποντίνη, σιαλοπρωτεΐνη οστών και 

πρωτεογλυκάνες.  

Εξετάζοντας τα οστά μικροσκοπικά αποτελούνται από κύτταρα μεταξύ των οποίων 

υπάρχει μεσοκυττάρια ή θεμέλια ουσία. Τα κύτταρα που παίζουν το ρόλο της 

δόμησης, αποδόμησης ή συντήρησης της μεσοκυττάριας ουσίας είναι οι 

οστεοκλάστες, οι οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα αντίστοιχα. 

Η μεσοκυττάρια ουσία αποτελείται από οργανικά και ανόργανα μεταλλικά στοιχεία. 

Το ανόργανο υλικό αποτελείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από κρυστάλλους 

υδροξυαπατίτη, οι οποίοι σχηματίζονται από ασβέστιο και φώσφορο σε συγκεκριμένη 

αναλογία καθώς και από μικρότερες ποσότητες  ανθρακικού ασβεστίου, φθοριούχου 

και χλωριούχου ασβεστίου, φωσφορικού μαγνησίου και αλκαλικών αλάτων. Το 

οργανικό υλικό αποτελείται από κολλαγόνο, το οποίο προσδίδει  στα οστά τις 

ελαστικές τους ιδιότητες και ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 

δομούνται οι κρύσταλλοι του υδροξυαπατίτη, αποδίδοντας έτσι στα οστά τη 

σκληρότητα και την αντοχή τους. Επίσης, περιέχονται γλυκοπρωτεΐνες και 

πρωτεογλυκάνες. 

Το βασικό πλεονέκτημα των οστών σε σύγκριση με άλλα υλικά, είναι η ικανότητα 

τους να ανταποκρίνονται στην περιοχή οπού έχει προκληθεί ζημιά. Μπορούν να το 

αφαιρέσουν και να το αντικαταστήσουν με νέο [12]. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

ανακατασκευή οστού (bone remodeling) και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 

διατήρηση της ισορροπίας του όγκου και της δύναμης των οστών [13]. Η παραπάνω 

διαδικασία πραγματοποιείται από οστεοβλάστες, οστεοκλάστες και οστεοκύτταρα. 

Το οστό συντίθεται από τους οστεοβλάστες, συντηρείται από τα οστεοκύτταρα και 

αποδοµείται από τους οστεοκλάστες. Συνεπώς, οι οστεοβλάστες αποτελούν µια σειρά 

κυττάρων ιδιάζουσας δυναμικότητας, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω.  
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2.5.1 Οστεοβλάστες και οστεοκλάστες 
 

Οι οστεοβλάστες, εξειδικευμένοι ινοβλάστες, είναι αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα 

του οστού και είναι υπεύθυνοι όπως προσδίδει το όνομα τους, για το σχηματισμό των 

οστών. Αυτά τα πρόδρομα κύτταρα διεγείρονται από κυτταροκίνες, 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε πρώιμους οστεοβλάστες και τελικά σε 

ώριμους. Είναι κυβοειδές κύτταρα με στρογγυλό πυρήνα. Έχουν ένα αναπτυγμένο 

ενδοπλασματικό δίκτυο με ένα μεγάλο συγκρότημα Golgi, το οποίο περιλαμβάνει 

πολλαπλές συστοιχίες Golgi, κυστίδια και κενοτόπια που περιέχουν ινώδεις δομές. 

Αυτές οι ινώδεις δομές θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν προ-κολλαγόνο και 

πρωτεογλυκάνες. Οι οστεοβλάστες βρίσκονται στις επιφάνειες των οστών και 

συνήθως υπάρχουν σε ένα ενιαίο στρώμα προσκολλημένο στο περιόστεο ή σε 

ενδοστικές επιφάνειες του οστού [13].  

Οι οστεοβλάστες αποτελούν οστεοπαραγωγικά κύτταρα και παράγουν οστό μέσω της 

μεσοκυττάριας ή θεμέλιας ουσίας. Δημιουργούν αρχικά τη θεμέλια ουσία από 

κολλαγόνο και πάνω σε αυτή οικοδομούνται οι κρύσταλλοι του υδροξυαπατίτη. Η 

θεμέλια ουσία που δεν έχει επενδυθεί από κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη, 

ονομάζεται οστεοειδές, το οποίο αποτελείται από κολλαγόνο τύπου Ι, μικρότερα, 

αλλά σημαντικά ποσά  οστεοκαλσίνης, οστεοποντίνης, BMPs, TGF-β καθώς 

πρωτογλυκάνες και γλυκοπρωτεΐνες. Τα ινίδια κολλαγόνου που παράγονται από τους 

οστεοβλάστες έχουν διαφορετική σύνθεση από τα ινίδια άλλων ιστών, γεγονός που 

κάνει δυνατή έτσι  την εναπόθεση σε αυτά αλάτων ασβεστίου. Στη συνέχεια οι 

οστεοβλάστες εγκλωβίζονται μέσα στην θεμέλια ουσία που οι ίδιοι όπως 

προαναφέραμε παράγουν, δημιουργώντας σφιχτές διασταυρώσεις με τους 

παρακείμενους οστεοβλάστες. Η επικοινωνία μεταξύ τους πραγματοποιείται με 

σωληνίσκους μέσω πολύ λεπτών διαύλων. Επομένως, η οστεοποίησή της θεμέλιας 

ουσίας περικλείει τους οστεοβλάστες, μετατρέποντας τους σε οστεοκύτταρα (Εικόνα 

12). Τα οστεοκύτταρα αποτελούν το 95% των κυττάρων που έχει ο οστίτης ιστός και 

δεν αποτελούν ανενεργά στοιχεία του οστού, όπως πιστευόταν παλαιότερα, αλλά 

συμμετέχουν ενεργά στο µεταβολισµό και την ομοιόσταση του ασβεστίου [7]. 

Οι οστεοκλάστες είναι πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα εξειδικευμένα στην απορρόφηση 

οστίτη ιστού μέσω της αποσύνθεσης της μεσοκυττάριας ουσίας. Εκκρίνουν οξέα και 

πρωτεολυτικά ένζυμα τα οποία αποδομούν τον οστίτη ιστό σε περιοχές όπου γίνεται 

αναγέννηση των οστών (Εικόνα 12). Τα παραπροϊόντα της διάσπασης του 



21 
 

κολλαγόνου που απελευθερώνονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον είναι ασβέστιο και 

φώσφορος [14]. 

 

 
Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας των οστεοβλαστών και οστεοκλαστών 

 

2.5.2 Διαφοροποίηση και ανοργανοποίηση των οστεοβλαστών 
 

Τα πολυδύναμα μεσυγχυματικά κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε 

οστεοβλάστες, χονδροβλάστες, μυοβλάστες και ινοβλάστες ανάλογα με την 

ενεργοποίηση των διάφορων μεταγραφικών σηματοδοτικών μονοπατιών. Όσο αφορά 

τη δημιουργία οστού, καίριο ρόλο διαδραματίζουν, όπως προαναφέραμε, οι 

οστεοβλάστες. Βασική αρμοδιότητα τους, είναι η σύνθεση της θεμέλιας ουσίας και η 

σταδιακή ανοργανοποίηση της. Οι βασικοί μεταγραφκοί παράγοντες για τη 

διαφοροποίηση των οστεοβλαστών από μεσεγχυματικά κύτταρα είναι Runx-2, 

osterix, catenin. 

Ο Runx2 (Cbfa1/AML3) ανήκει σε μια οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων, τους 

runt, η οποία αριθμεί τρία μέλη και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη της περιοχής runt 

που προσδένει το DNA. Με την πάροδο του χρόνου μελέτες έδειξαν ότι ο 

μεταγραφικός παράγοντας αυτός ενέχεται και στην έκφραση άλλων γονιδίων των 

οστεοβλαστών όπως της BSP, της οστεοποντίνης και του κολλαγόνου τύπου Ι. 
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Επίσης, ο Runx2 είναι σημαντικός για τη διαφοροποίηση και τη λειτουργικότητα των 

οστεοβλαστών τόσο κατά την σκελετογένεση όσο και στην ενήλικη ζωή. O Runx-2 

εμπλέκεται στην παραγωγή πρωτεϊνών της θεμέλιας ουσίας, αφού είναι σε θέση να 

ρυθμίζει την έκφραση σημαντικών γονιδίων όπως κολλαγόνο τύπου Ι, οστεοποντίνη, 

σιαλοπρωτεϊνη οστού και της οστεοκαλσίνης, που οδηγεί σε μια αύξηση των 

ανώριμων οστεοβλαστών από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα [15]. Ο Osterix έχει τρία 

μοτίβα δακτύλου ψευδαργύρου και ανήκει στην SP οικογένεια μεταγραφικών 

παραγόντων. Επίσης, αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα μεταγραφής για τη 

διαφοροποίηση των οστεοβλαστών στο πρώιμο στάδιο, ενώ αναστέλλει τη 

διαφοροποίηση των οστεοβλαστών σε προχωρημένο στάδιο [16].  

Η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη των οστεοβλαστών ελέγχεται από διάφορους 

τοπικούς και συστηματικούς παράγοντες που μπορούν να  εμφανίζουν διαφορετικές 

επιδράσεις στο μεταβολισμό των κυττάρων, ανάλογα με το στάδιο της ωρίμανσης και 

το κυτταρικό φαινότυπο. ΒΜΡ-2, ΒΜΡ4 και ΒΜΡ-7, έχουν δειχθεί ότι είναι σε θέση 

να διαφοροποιούν ανώριμα κύτταρα σε οστεοβλάστες. 

 

 

 
 

Εικόνα 13:  Διαφοροποίηση οστεοβλαστών από μεταγραφικούς παράγοντες 
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Ο σχηματισμός του ιστού των οστών περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες 

των οστεοβλαστών. Η προοδευτική εξέλιξη του φαινοτύπου των οστεοβλαστών από 

ένα ανώριμο κύτταρο σε ένα ώριμο οστεοβλάστη περιγράφεται επιγραμματικά σε 

τρεις κατηγορίες: 

 

1. Πολλαπλασιασμός κυττάρων 

2. Παραγωγή και ωρίμανση εξωκυττάριας μήτρας (ECM) 

3. Ανοργανοποίηση 

 
 

Κατά την φάση του πολλαπλασιασμού, οι προ-οστεοβλάστες εκφράζουν γονίδια που 

στηρίζουν τον πολλαπλασιασμό και διάφορα άλλα γονίδια που κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες της εξωκυττάριας μήτρας, όπως κολλαγόνο τύπου Ι και ινονεκτίνη. Τα 

κύτταρα αυτά, που υποβάλλονται σε πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση σε προ-

οστεοβλάστες  δεν είναι σε θέση να παράγουν θεμέλια ουσία, αλλά εξακολουθούν να 

είναι σε θέση να πολλαπλασιάζονται. Σε αυτή τη φάση, ΒΜΡ-2 και ΒΜΡ-5 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δραστικότητας της αλκαλικής 

φωσφατάσης και στη σύνθεση της οστεοκαλσίνης [17]. 

Αμέσως μετά τη διακοπή της ανάπτυξης, πραγματοποιείται επιλεκτική έκφραση 

συγκεκριμένων γονιδίων που χαρακτηρίζουν το διαφοροποιημένο φαινότυπο των 

οστεοβλαστών (αλκαλική φωσφατάση, οστεοκαλσίνη). Η συσσώρευση των 

πρωτεϊνών της θεμέλιας ουσίας συμβάλλει, εν μέρει, στην παύση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης μετά τον πολλαπλασιασμό, η οποία χαρακτηρίζεται από 

την υψηλή σύνθεση της αλκαλικής φωσφατάσης, η εξωκυττάρια μήτρα προχωρά στη 

φάση της ανοργανοποίησης, στην οποία οι οστεοβλάστες συνθέτουν αρκετές 

πρωτεΐνες που σχετίζονται με την ορυκτοποίηση της μήτρας, συμπεριλαμβανομένων 

σιαλοπρωτεΐνης,  οστεοκαλσίνης, οστεοποντίνης. 

Στο τέλος της σύνθεσης και της ανοργανοποίησης της εξωκυττάριας μήτρας, τα 

κυτταρικά επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης μειώνονται και μεγάλο ποσοστό  των 

ώριμων οστεοβλάστών υφίστανται απόπτωση, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να 

διαφοροποιηθεί σε οστεοκύτταρα  [18].  
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2.5.3 Μηχανιστικά μονοπάτια φυσιολογίας οστεοβλαστών 
 

Η πολυδυναμία των οστεοβλαστών προσδίδει την ικανότητα διαφοροποίησης προς 

πολλούς τύπους κυττάρων όπως οστών, λίπους, χόνδρων, κ.α. Η κατανομή αυτή 

εξαρτάται από εξωκυττάρια  είτε από ενδοκυττάρια δίκτυα σηματοδότησης με 

ενεργοποίηση ή καταστολή μεταγραφικών παραγόντων. Τα μηχανιστικά μονοπάτια 

Wnt /β-κατενίνης και φωσφατιδυλινοσιτολ 3-κινάσης (PI3K) είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά για την ανάπτυξη των οστών και γενικότερα την φυσιολογία των 

οστεοβλαστών, περιλαμβάνοντας το πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, τη 

παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας καθώς και την απόπτωση αυτών [19]. Αντίθετα, 

μεταλλάξεις που μπορούν να προκύψουν στους υποδοχείς των Wnt πρωτεϊνών 

οδηγούν σε αλλαγές στην οστική πυκνότητα και κατ’ επέκταση εμφάνιση 

οστεοπόρωσης [20].  

Wnt /β-κατενίνη 

 

Οι Wnt πρωτεΐνες είναι γλυκοπρωτεΐνες που ανήκουν σε μία μεγάλη οικογένεια 

εκκρινόμενων σηματοδοτικών μορίων πλούσιες σε κυστεΐνη. Η ενδοκυττάρια 

μεταγωγή του σήματος που σχετίζεται με τις Wnt γλυκοπρωτεΐνες αφορά σε δύο 

ξεχωριστές οδούς: 

• Κλασική οδό ή μονοπάτι Wnt/β-κατενίνης 

• Μη κλασική οδό, ανεξάρτητη από τη δράση της β-κατενίνης περιλαμβάνοντας 

το μονοπάτι Wnt/Ca2+ και το κυτταρικό μονοπάτι επίπεδης πολικότητας (PCP) 

 

Κλασική οδός ή μονοπάτι Wnt/β-κατενίνης 

 

Οι Wnt γλυκοπρωτεΐνες συνδέονται στους Frizzled υποδοχείς που είναι 7 

διαμεμβρανικοί ελικοειδής υποδοχείς και στους LRP χαμηλούς πυκνότητας 

λιποπρωτεΐνικούς υποδοχείς που είναι μονές διαμεμβρανικές πρωτεΐνες συνήθως 

LRP5 ή LRP6. Αμέσως μετά την πρόσδεση των Wnt γλυκοπρωτεϊνών στους Frizzled  

υποδοχείς, η κυτταροπλασματική φωσφοπρωτεΐνη, Dishevelled κινητοποιείται στη 

πλασματική μεμβράνη μέσω διαντίδρασης με φωσφολιπίδια. Αυτό οδηγεί στην 

ενεργοποίηση της Dishevelled. Εκείνη τότε ελκύει την αξίνη προκαλώντας τη 

διάλυση ενός τετραμερούς σύμπλοκου αποδόμησης της β-κατενίνης. Το σύμπλοκο 
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απαρτίζεται από τη συνένωση της αξίνης της πρωτεΐνης APC και δύο κινασών, της 

κινάσης 3β της συνθάσης του γλυκογόνου GSK3b και της κινάσης Ια της καζεΐνης 

CKIa. Όταν η κλασική οδός δεν είναι ενεργοποιημένη, το σύμπλοκο 

δραστηριοποιείται και φωσφορυλιώνει την β-κατενίνη. Τότε η φωσφορυλιωμένη β- 

κατενίνη συνδέεται με το πολυπεπτίδιο της ουμπικιτίνης που διέπει την καταστροφή 

της από τα πρωτεοσώματα. Στη περίπτωση όμως που η οδός  ενεργοποιείται, 

διαλύεται το παραπάνω σύμπλοκο, καταστρέφει τη β-κατενίνη και τότε μεταναστεύει 

και συσσωρεύεται στο πυρήνα του κυττάρου για να σχηματίζει συμπλέγματα με 

μεταγραφικούς παράγοντες όπως ο LEF/TCF. Στη συνέχεια, οι μεταγραφικοί 

παράγοντες προσδένονται στους υποκινητές συγκεκριμένων γονιδίων στόχων για να 

μεσολαβήσουν σε μία σειρά γεγονότων που ρυθμίζουν ποικιλία κυτταρικών 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση 

των κυττάρων [11, 21] 

 

 
Εικόνα 14: Σχηματική απεικόνιση του μηχανιστικού μονοπατιού της Wnt/β-κατενίνης 

 

Μη κλασική οδός, μονοπάτι Wnt/Ca2+ 

 

Κατά τη μη κλασική οδό, η Wnt5a γλυκοπρωτεΐνη δεσμεύεται στον Frizzled 

υποδοχέα και προκαλεί την διακοπή της κυτταροπλασματικής G- πρωτεΐνης σε α και 

β/γ συστατικά. Η Gα υπομονάδα ενεργοποιεί την φωσφοδιεστεράση (PDE), η οποία 

http://www.em2.molmed.uni-erlangen.de/en/projects/Proj_research_overview_en.htm


26 
 

αναστέλλει την κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP) εντός του κυττάρου. 

Οι G β/γ υπομονάδες ενεργοποιούν τη φωσφολιπάση C (PLC) που με τη σειρά της 

υδρολύει την φωσφατιδυλινοσιτόλη 4,5-διφοσφωρική (PIP2) σε ινοσιτόλη 1,4,5- 

τριφωσφορική (IP3) και διακυλογλυκερόλη (DAG). Έπειτα η διακυλογλυκερόλη 

ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση C (PKC) ενώ η ΙΡ3 αυξάνει το επίπεδο Ca2+  στο 

κύτταρο ρυθμίζοντας τις κυτταρικές κινήσεις κατά τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. 

Έτσι, ενεργοποιείται η καλσινευρίνη και Ca2+ -καλμοδουλίνη-που εξαρτάται από την 

πρωτεϊνική κινάση ΙΙ (CaMKII).  

 

Μη κλασική οδός, κυτταρικό μονοπάτι επίπεδης πολικότητας (PCP) 

 

Αυτό το σηματοδοτικό μονοπάτι περιλαμβάνει frizzled πρωτεΐνες αλλά όχι το 

συγκρότημα της αξίνης με τις άλλες πρωτεΐνες της κλασικής οδού. Οι μη κλασικές 

κατχερίνες, δηλαδή διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην κυτταρική προσκόλληση και η λειτουργία τους εξαρτάται από ιόντα ασβεστίου, 

διαμορφώνουν μία frizzled λειτουργία. Άλλες πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένης και 

RhoA Rho-κινάση επηρεάζουν τη πολικότητα του κυττάρου επάγοντας αλλαγές στο 

κυτταροσκελετό και στους μικροσωλινίσκους [20].  

Φωσφατιδυλινοσιτολ 3-κινάσες (PI3K) 

 

ΡΙ 3-κινάσες (phosphoinositide 3-κινάσες, ΡΙ3Κ) είναι οικογένεια λιπίδιων κινασών 

και αποτελούν τις πιο σημαντικές ρυθμιστικές πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε 

διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών του 

κυττάρου ενεργοποιώντας αυξητικούς παράγοντες και άλλα εξωκυττάρια σήματα. Με 

τον τρόπο αυτό, ρυθμίζουν πολλές βασικές κυτταρικές διεργασίες 

συμπεριλαμβανομένης της κυτταρικής ανάπτυξης, του πολλαπλασιασμού και της 

επιβίωσης. 

Η φωσφατιδυλινοσιτόλη-3 κινάση είναι ένα ετεροδιμερές που αποτελείται από δύο 

υπομονάδες, καταλυτική και ρυθμιστική, με μοριακά βάρη 110 kD (ρ110) και 85 kD 

(ρ85), αντίστοιχα. Η ρυθμιστική ρ85 υπομονάδα περιέχει διάφορους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένου της SH3 περιοχής με δύο αμινοξέα προλίνης και δύο SH2 

τομείς που χωρίζονται μεταξύ τους από την iSH2 περιοχή. Ο τομέας iSH2 παρέχει 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των p85 και p110 υπομονάδων ,και οι δύο περιοχές SH2 
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ευθύνονται για την πρόσδεση του p85/p110 ετεροδιμερές με τους υποδοχείς από 

κινάσες τυροσίνης. Η ικανότητα της ρυθμιστικής ρ85 υπομονάδας να αλληλεπιδρά 

τόσο με την καταλυτική p110 υπομονάδα όσο και με τους υποδοχείς της κινάσης 

τυροσίνης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συγκροτήματος μεταξύ του 

ενζύμου και του φωσφολιπιδίου υποστρώματος. 

Υπάρχουν πολλαπλές ισομορφές της ΡΙ3Κ στα κύτταρα, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 

τρεις. Στη πρώτη κατηγορία η ΡΙ3Κ περιλαμβάνει την  p110 καταλυτική και μία 

ρυθμιστική υπομονάδα προσαρμογέα. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν ΡΙ3Κ που είναι 

μεγάλες (170-210 kDa) πρωτεΐνες και έχουν μια καταλυτική τομέα περιοχή και 45-

50% ομολογία με τις ΡΙ3Κ της πρώτης ομάδας. Ενώ η τρίτη ομάδα χαρακτηρίζεται 

από ΡΙ3Κ που φωσφορυλιώνουν μόνο PtdIns και παράγουν PtdIns (3) P. 

Τα μεμβρανικά φωσφολιπίδια συμπεριλαμβανομένων phosphatidylinositol είναι το 

κλειδί για τον έλεγχο της κυτταρικής διαίρεσης. Η φωσφατιδυλινοσιτόλη (PtdIns) και 

τα  φωσφορυλιωμένα παράγωγα της (PtdIns (3) P, PtdIns (3,4) P2 και PtdIns (3,4,5) 

P3) συμμετέχουν  στη μεταγωγή των μιτογόνων σημάτων μέσω της υδρόλυσης τους 

από τη φωσφολιπάση C σε μεσολαβητές της κυτταρικής διαίρεσης, όπως η 

διακυλογλυκερόλη και η φωσφορική ινοσιτόλη. Μια δεύτερη οδός για το 

μεταβολισμό των λιπιδίων ινοσιτόλης περιλαμβάνει την φωσφορυλίωσης των PtdIns 

στο 3-ΟΗ θέση του δακτυλίου ινοσιτόλης. 

Η συμμετοχή του ΡΙ3Κ στον έλεγχο της κυτταρικής διαίρεσης πραγματοποιείται 

μέσω  δύο  μηχανισμών: ο πρώτος περιλαμβάνει την παραγωγή φωσφοϊνοσιτιδίων, 

ενώ ο δεύτερος  την άμεση αλληλεπίδραση της PI3K με ορισμένα πρωτεϊνικά 

κυτταρικά σήματα [22].  
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Εικόνα 15 : The nuclear affairs of PTEN 
 

 

Η ενεργοποίηση του  PI3K-PKB/Akt μηχανιστικού μονοπατιού ελέγχεται μέσω μιας 

διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Οι υποδοχείς ενεργοποιούνται με 

την πρόσδεση υποστρώματος, συνήθως ινσουλίνης (IRS), διεγείροντας τις ΡΙ3Κ της 

πρώτης ομάδας. Αυτές προσδένονται μέσω της ρυθμιστικής υπομονάδας ή με μόρια 

προσαρμογέα. Μ’ αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η PI3K και μετατρέπει με την 

καταλυτική περιοχή της τη φωσφατιδυλινοσιτόλη (3,4)-διφωσφορική (PIP2)  στο 

φωσφατιδυλινοσιτολ (3,4,5)-τριφωσφορική (PIP3). Η PIP3 συνδέεται στο PKB / Akt  

στη πλασματική μεμβράνη, επιτρέποντας στη PDK να ενεργοποιήσει  μερικώς το 

PKB / Akt. Αντίθετα, η πλήρης ενεργοποίηση της Akt οδηγεί σε επιπλέον γεγονότα 

φωσφορυλίωσης τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στον πυρήνα, ένα από αυτά είναι 

η ανασταλτική φωσφορυλίωση των FOXO πρωτεϊνών, οι οποίες προκαλούν 

οστεοβλαστική απόπτωση [23]. Επομένως, η πλήρη ενεργοποίηση του PKB / Akt 

διαμεσολαβεί σε πολυάριθμες κυτταρικές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένων του 

μεταβολισμού, της ανάπτυξη, της επιβίωσης και του πολλαπλασιασμού, της 

πρωτεϊνική σύνθεσης, της μεταγραφής, και της απόπτωσης. 
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2.6 Κεραμικά υλικά  

2.6.1 Al2O3 

 

Όσο εξελίσσεται η επιστήμη, ανακαλύπτονται όλα και περισσότερα βιοϋλικά που 

προορίζονται για τη διασύνδεση τους με βιολογικά συστήματα με σκοπό τη θεραπεία, 

αύξηση ή αντικατάσταση οποιοδήποτε ιστού ή οργάνου για τη σωστή λειτουργία του 

οργανισμού. Τα βιοκεραμικά, φωσφορικά ασβεστίου και υδροξυαπατίτης αποτελούν 

τα πιο σημαντικά βιοϋλικά στις μέρες μας. Η ιδιότητα τους αυτή προσδίδεται στο 

γεγονός ότι είναι βιοσυμβατά, αντέχουν στη διάβρωση και χρησιμοποιούνται ως 

υποκατάστατα οστού, αφού τμήμα του οστού αποτελείται από ανόργανη φάση [24]. 

Η alumina Αl2O3 είναι ένα από τα πιο αποδοτικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα 

υλικά στην οικογένεια των βιοκεραμικών, λόγω της υψηλής βιοσυμβατότητάς της. 

Επιπλέον, δεν είναι τοξική, αντέχει στη διάβρωση και τη φθορά και έχει χαμηλή 

θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ως επακόλουθο των παραπάνω, συμπεραίνουμε 

ότι μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρώντας 

τις φυσικές και χημικές τις ιδιότητες, οι οποίες δημιουργούν κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την εμφύτευση της [25].  

2.6.2 Μέθοδος παρασκευής 

 
Οι αφροί αλούμινας παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της διαλυτοποίησης και της 

πυροσυσσωμάτωσης. Η στοιχειακή σκόνη Al με καθαρότητα 99,8% 

χρησιμοποιήθηκε ως κύριο υλικό και η εμπορική κρυσταλλική ακατέργαστη ζάχαρη 

από ζαχαροκάλαμο ως υλικό για τη δημιουργία πόρων. Το μέγεθος των σωματιδίων 

της σκόνης δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά γενικά απαιτείται να είναι 

μεγαλύτερο από 60 μm, αντίθετα  το μέγεθος των κρυσταλλικών σωματιδίων της 

ακατέργαστης ζάχαρης εξαρτάται από το επιθυμητό μέγεθος πόρου του τελικού 

αφρού. Στην αρχή, η σκόνη αναμιγνύεται προσεκτικά με τη κρυσταλλική 

ακατέργαστη ζάχαρη σε ένα προκαθορισμένο όγκο ανάλογα με την επιθυμητή 

σχετική πυκνότητα του τελικού προϊόντος. Το μίγμα συμπιέζεται μονοαξονικά σε μία 

δεδομένη πίεση σε ένα ανοξείδωτο κυλινδρικό χάλυβα. Στη συνέχεια, τα 

κρυσταλλικά σωματίδια της ακατέργαστης ζάχαρης απομακρύνονται από το πράσινο 

συμπαγές υλικό με έκπλυση νερού σε θερμοκρασία δωματίου και ακολουθεί η 

σύντηξη του υλικού σε ένα κλίβανο κενού. 



30 
 

 

 
Εικόνα 16: Al2O3 foams με τη μέθοδο της διαλυτοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης 

 
 
 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το χαρακτηρισμό της μορφολογίας και της δομής 

του τελικού προϊόντος, με οπτικό, ηλεκτρονίων σάρωσης μικροσκόπιο και περίθλαση 

ακτίνων Χ αντίστοιχα [26]. 

2.6.3 Η προσκόλληση των οστεοβλαστών σε κεραμικά υλικά 
 

Η βιοσυμβατότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται ως βιοϋλικά στον οργανισμό 

μας είναι άκρως σημαντική. Πιο συγκεκριμένα η βιοσυμβατότητα των κεραμικών 

σχετίζεται με την προσκόλληση των κυττάρων στην επιφάνεια των υλικών. Η 

κυτταρική συμπεριφορά εξαρτάται από διάφορα επιφανειακά χαρακτηριστικά όπως 

είναι η τοπογραφία ή η χημεία της επιφάνειας. Κατά την πρόσφυση των κυττάρων 

στο βιοκεραμικό περιλαμβάνονται δύο βασικά φαινόμενα, η σύνδεση και η 

πρόσφυση. Η φάση της σύνδεσης εμφανίζεται γρήγορα και περιλαμβάνει 

βραχυπρόθεσμα γεγονότα όπως φυσικοχημικούς δεσμούς μεταξύ κυττάρων και 

υλικών μέσω ιοντικών δυνάμεων και van der Walls δυνάμεων. Στο φαινόμενο της 

πρόσφυσης συμβαίνουν πιο μακροπρόθεσμα γεγονότα με τη συμμετοχή διαφόρων 

βιολογικών μορίων όπως πρωτεϊνών της εξωκυττάριας μήτρας, κυτταρικές 

μεμβρανικές πρωτεΐνες και πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού που επάγουν την 

μεταγωγή σήματος για την προώθηση της δράσης των μεταγραφικών παραγόντων για 

τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης [27].  
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2.7 Κυτταρική σειρά MC3T3-E1 

 

Τα MC3T3-E1 αποτελούν κυτταρική σειρά και προέρχονται από κρανίο εμβρύου 

ποντικιού C57BL/6.  Ανήκουν στη κατηγορία των προσκολλώμενων κυττάρων και 

ως προ- οστεοβλάστες, κατά την κατάσταση στην οποία έχουν γεμίσει όλη την 

επιφάνεια στην οποία βρίσκονται (confluent), διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες, 

οστεοκύτταρα και δημιουργούν ασβεστοποιημένο ιστό οστών in vitro [28]. Επιπλέον, 

έχουν ινοβλαστική μορφολογία και δημιουργούν πολλαπλές στρώσεις κυττάρων κατά 

το στάδιο της ανάπτυξης [29]. Ο βασικός λόγος  που επιλέγονται ως μοντέλο 

οστεοποίησης είναι η έκφραση δεικτών διαφοροποίησης, όπως η αυξημένη 

δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης και η έκκριση κολλαγόνου τύπου I. 

Πολλές κυτταρικές σειρές, όπως και τα MC3T3-E1, έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργούν ‘ορυκτό’ στις κυτταροκαλλιέργειες αν εκτεθούν σε κατάλληλα 

οστεογενή μέσα που περιέχουν φωσφορικά, ασκορβικό οξύ, δεξαμεθαζόνη καθώς και 

FBS [30]. 

 

2.8 Οστεογενές μέσο 

 

Ο  κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση καθώς και η γενικότερη 

έκφραση του οστεοβλαστικού φαινοτύπου επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες 

[31]. Κάποιοι από αυτούς αποτελούν το μέσο καλλιέργειας, το χρόνο καλλιέργειας 

καθώς και ενώσεις, οι οποίες με την παρουσία τους επηρεάζουν θετικά είτε αρνητικά 

τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των κυττάρων. Το ασκορβικό οξύ , το 

β-γλυκεροφωσφορικό, και το συνθετικό γλυκοκορτικοειδές δεξαμεθαζόνη είναι  

ενώσεις, οι οποίες ευνοούν την έκφραση του οστεοβλαστικού φαινοτύπου και την 

ενίσχυση της οστεογένεσης σε διάφορα συστήματα κυττάρων των οστών [32, 33].  

 

2.8.1 Ασκορβικό Οξύ 
 

Το ασκορβικό οξύ ή βιταμίνη C απαιτείται για τη δημιουργία των οστών. Το 

κολλαγόνο, όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, αποτελεί το 90% του οργανικού 

συστατικού του οστού κι ως εκ τούτου αφού το ασκορβικό οξύ κατέχει ηγετική θέση 

στη φυσιολογική σύνθεση και έκκριση του κολλαγόνου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
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[34].  Παίζει βασικό ρόλο κατά τη βιοσύνθεση του κολλαγόνου, στη δημιουργία της 

υδροξυπρολίνης και της υδροξυλυσίνης, των βασικών αμινοξέων στη τριπλή έλικα 

του κολλαγόνου, από την υδροξυλίωση της προλίνης και της λυσίνης αντίστοιχα. Η 

προλίνη είναι απαραίτητη για τη σταθεροποίηση της τριπλής έλικας ενώ η λυσίνη για 

το σχηματισμό των διαμοριακών σταυροδεσμών στη δομή του κολλαγόνου [34].  

Η βιταμίνη C συμμετέχει στην μετατροπή του πεπτιδίου της προλίνης σε 

υδροξυπρολίνη από την προσθήκη της βιταμίνης στο μέσο ανάπτυξης. Κατά την 

υδροξυλίωση λοιπόν συμμετέχει η αντίστοιχη υδροξυλάση που χρησιμοποιεί 

υπόστρωμα εμπλουτισμένο με προλίνη ή λυσίνη , καταλύοντας το σχηματισμό της 

υδροξυπρολίνης του κολλαγόνου [35]. Τα ένζυμα της υδροξυλάσης ταξινομούνται ως 

dioxygenases. Στη κατηγορία αυτή απαιτούνται συμπαράγοντες, μοριακό οξυγόνο, 

ιόντα δισθενούς σιδήρου , ένα 2-κετο οξύ και ένας αναγωγικό παράγοντας. Εκτός από 

το ατμοσφαιρικό οξυγόνο που απαιτείται για την κατάλυση, οι συμπαράγοντες είναι 

ιόντα δισθενούς σιδήρου και ο αναγωγικός παράγοντας που χρησιμοποιείται είναι το 

ασκορβικό οξύ και α – κετογλουταρικό. Επομένως, καταλύεται η παρακάτω 

αντίδραση: 

 

R + XH2 + O2  → ROH + X + H2O 

 

R: υπόστρωμα που υποβάλλεται σε υδροξυλίωση ( πεπτιδυλ προλίνη ή λυσίνη )  

XH: συνυπόστρωμα ,  

ROH: υδροξυλιωμένο προϊόν ( πεπτιδυλ υδροξυπρολίνη ή υδροξυλυσίνης )  

 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το ασκορβικό οξύ δεν συμμετέχει άμεσα στην αντίδραση 

αλλά δρα ως συμπαράγοντας [36-38]. 

2.8.2 β- γλυκεροφωσφορικό 
 

Η ανοργανοποίηση αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την διαφοροποίηση των 

οστεοβλαστών, περιλαμβάνοντας την εναπόθεση κρυστάλλων στη θεμέλια ουσία από 

κολλαγόνο. Οι κρύσταλλοι λοιπόν για να δημιουργηθούν χρειάζονται φώσφορο και 

ασβέστιο. Την παροχή φωσφόρου αναλαμβάνει το β- γλυκεροφωσφορικό, 

διαθέτοντας φωσφορικά ιόντα για την διαδικασία της ανοργανοποίησης. Επίσης, 

χρησιμεύει ως ενδιάμεσο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπιδίων και 
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ρυθμίζει την δραστηριότητα των κυττάρων των οστών [39]. Η διαθεσιμότητα των 

ανόργανων φωσφορικών αλάτων από το β- γλυκεροφωσφορικό πραγματοποιείται 

από την υδρόλυση του από κύτταρα οστών, σύμφωνα με τη παρακάτω αντίδραση: 
 

Glycerol 2- phosphate + H2O ↔ Glycerol  + phosphate 
 
Επομένως, η υδρόλυση παρέχει τα φωσφορικά άλατα, τροποποιώντας τον κυτταρικό 

μεταβολισμό με τελικό σκοπό την προώθηση της εναπόθεσης ανόργανων στοιχείων 

της εξωκυττάριας μήτρας. Αντίθετα, το άλλο  προϊόν, αυτό της γλυκερόλης φαίνεται 

να μην έχει καμία επίδραση στη δημιουργία του οστού [39]. Επιπλέον, φωσφορικά 

άλατα μπορούν να προκύψουν και μέσω του ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης. Η 

αλκαλική φωσφατάση, η οποία βρίσκεται σ’ όλους τους ιστούς που υπόκεινται σε 

ανοργανοποίηση, προκαλεί υδρόλυση των οργανικών φωσφορικών αλάτων, 

προκαλώντας τη τοπική συγκέντρωση των ανόργανων παρέχοντας το χημικό 

δυναμικό για την έναρξη της διαδικασίας της ανοργανοποίησης. Με αυτό τον τρόπο 

το β- γλυκεροφωσφορικό χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα του ενζύμου της αλκαλικής 

φωσφατάσης για περεταίρω συγκέντρωση φωσφορικών αλάτων [40, 41]. 

2.8.3 Δεξαμεθαζόνη 
 

Ο σχηματισμός των οστών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει τον 

πολλαπλασιασμό των προ- οστεοβλαστών και την επέκταση αυτών σε οστεοβλάστες 

μετά από οστεοβλαστική διαφοροποίηση, δηλαδή την ωρίμανση μήτρας και τελικώς 

την ανοργανοποίησή της. Η αλληλουχία των γεγονότων απαιτεί τη ρύθμιση διαφόρων 

γονιδίων που κωδικοποιούν φαινοτυπικές πρωτεΐνες, όπως κολλαγόνο τύπου 1 ,  

αλκαλική φωσφατάση. Η ρύθμιση αυτών ενεργοποιείται από διάφορους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των αυξητικών παραγόντων , πεπτιδίων και στεροειδών 

ορμονών. Τα γλυκοκορτικοειδή είναι γνωστό ότι ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό και 

τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών ανάλογα με το βαθμό της κυτταρικής 

διαφοροποίησης, τα είδη δότη ,τη δόση και τη διάρκεια της έκθεσης [12, 42]. Οι 

ασθενείς που εκτίθενται σε θεραπεία κορτικοειδών εμφανίζουν αυξημένη οστική 

απώλεια. Η περίσσεια κορτικοειδών ενισχύει την άμεση ανταπόκριση των 

οστεοβλαστών και τελικά μειώνει το σχηματισμό οστών , λόγω της μείωσης του 

αριθμού των κυττάρων [43]. Παρ’ όλα αυτά η δράση τους ποικίλει προσδίδοντας  

θετικές είτε αρνητικές επιδράσεις στα κύτταρα. Στη περίπτωση μας, η δεξαμεθαζόνη 
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ενισχύει τις επιδράσεις στην οστεοβλαστική διαφοροποίηση, και χρησιμοποιείται για 

την ενίσχυση της οστεογένεσης [44]. Η επίδραση στους οστεοβλάστες σχετίζεται με 

τη μεταγωγή σήματος Wnt . Το μηχανιστικό μονοπάτι του Wnt καταστέλλεται από τα 

κορτικοειδή ενισχύοντας την έκφραση του Dickkopf (DKK) -1 , έναν ισχυρό 

αναστολέα της σηματοδότησης του Wnt μονοπατιού. Η κινάση συνθάσης του 

γλυκογόνου 3β ( GSK3b ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οστεογένεση μέσω 

του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt / β –κατενίνης. Επίσης, εμπλέκεται όχι μόνο σε 

σήματα ανάπτυξης , αλλά  και στην απόπτωση των διαφόρων κυτταρικών τύπων. Η 

ενεργοποίηση των GSK3b ρυθμίζεται από την φωσφορυλίωση της σερίνης και της 

τυροσίνης. Διανέμεται στο κυτοσόλιο , στα μιτοχόνδρια  και τον πυρήνα.  Η GSK3b 

που βρίσκεται στο πυρήνα συμμετέχει στη ρύθμιση της μεταγραφής πολλών 

παραγόντων , οι οποίοι επηρεάζουν πολλά σηματοδοτικά μονοπάτια , με αποτέλεσμα 

τον έλεγχο του επιπέδου της  έκφρασης πολλών γονιδίων. Μεταξύ των διαφόρων 

τύπων κυττάρων, ρ38 - μιτογόνο - ενεργοποιημένη πρωτεΐνική  κινάση (ΜΑΡΚ ) 

ενεργοποιείται για να συμμετέχει στην ανοσολογική απόκριση , την απόπτωση, την 

κυτταρική ανάπτυξη, την επιβίωση και τη διαφοροποίηση. Το LiCl, αναστολέας του 

GSK3b και siRNA του GSK3b μειώνουν την απόπτωση που προκαλεί η 

δεξαμεθαζόνη.  
 
 

 
Εικόνα 17: Δράση δεξαμεθαζόνης για απόπτωση ή επιβίωση κυττάρων 
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Επομένως, η ενεργοποίηση του GSK3b σχετίζεται με την απόπτωση που προκαλεί το 

κορτικοειδές. Η δεξαμεθαζόνη μεταβάλλει την έκφραση γονιδίων σε οστεοβλάστες 

κατά τη διάρκεια μηχανιστικών μονοπατιών, με αποτέλεσμα να αυξάνει την 

έκφρασης των DKK - 1 , ισχυρός ανταγωνιστής της σηματοδότησης του Wnt όπως 

προαναφέραμε [45]. 
 

2.9 Δείκτης κυτταρικής βιωσιμότητας 

2.9.1 Αντιδραστήριο Prestoblue™ 

 

Το PrestoBlue™ αποτελεί αντιδραστήριο για την ανίχνευση της βιωσιμότητας των 

κυττάρων. Είναι ένα διάλυμα ρεζαζουρίνης που χρησιμοποιεί την αναγωγική 

ικανότητα των ζωντανών κυττάρων για την ποσοτική μέτρηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού. Όταν τα κύτταρα είναι ζωντανά και υγιή, διατηρούν ένα 

αναγωγικό περιβάλλον μέσα στο κυτοσόλιο τους. Η υγεία των κυττάρων μπορεί να 

παρακολουθηθεί με την αλλαγή στην μέτρηση της απορρόφησης. Τα ενεργά κύτταρα 

μετατρέπουν συνεχώς το αντιδραστήριο  PrestoBlue™, αντίθετα τα νεκρά δεν έχουν 

τη δυνατότητα να μετατρέψουν το δείκτη και ως εκ τούτου δεν δημιουργούν αλλαγή 

στην απορρόφηση  [46]. 

2.9.2 Εστέρας καρβοξυφλουοροσκεΐνης (CFSE) 
 
Ο εστέρας καρβοξυφλουοροσκεΐνης (CFSE) είναι μια φθορίζουσα βαφή χρώσης 

κυττάρων. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από μία φορά στα ίδια 

κύτταρα χωρίς να τα καταστρέψει. Το CFSE συνήθως συγχέεται με το 

carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester (CFDA-SE) παρόλο που έχουν 

διαφορές. Οι δύο πλευρικές αλυσίδες αιθυλεστέρα καθιστούν το CFDA-SE άκρως 

διαπερατό από την πλασματική μεμβράνη αλλά μη φθορίζον. Έτσι, η ένωση αυτή 

εύκολα εισχωρεί στα κύτταρα αλλά και εύκολα εξέρχεται από αυτά, λόγω του  
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Εικόνα 18: Απεικόνιση δράσης του CFSE 

 
λιπόφιλου χαρακτήρα της. Στο εσωτερικό του κυττάρου οι ενδοκυτταρικές εστεράσες 

αφαιρούν τις οξικές ομάδες και η ένωση μετατρέπεται σε CFSE (Εικόνα 18). Η 

προκύπτουσα ένωση είναι ιδιαίτερα φθορίζουσα και λόγω της μειωμένης 

λιποφιλικότητας, εξέρχεται από τα κύτταρα με βραδύτερο ρυθμό. Αυτός ο 

βραδύτερος ρυθμός εξόδου παρατείνει το χρόνο που διατίθεται για την ομοιοπολική 

σύνδεση του CFSE με ενδοκυτταρικά μόρια. Το CFSE αντιδρά αρκετά ισχυρά με 

αμινομάδες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό σύμπλοκο (CF) του CFSE 

με τις αμινομάδες των ενδοκυτταρικών μορίων μέσω ενός πολύ σταθερού αμιδικού 

δεσμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σύμπλοκα αυτά αποδομούνται ταχέως ή 

απομακρύνονται από το εσωτερικό του κυττάρου μέσω της πλασματικής μεμβράνης 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις, τα σύμπλοκα είναι πολύ σταθερά και αδυνατούν να 

εξέλθουν από το κύτταρο [47].   

2.9.3 4 Διαμιδινοφαινυλινδόλη (DAPI) 
 

Η διαμιδινοφαινυλινδόλη (DAPI) είναι μία φθορίζουσα χρώση που συνδέεται ισχυρά 

με περιοχές του DNA πλούσιες από ΑΤ, AU και IC συμπλέγματα αμινοξέων. Έχει τη 
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δυνατότητα να διέλθει μέσα από την κυτταρική μεμβράνη και να αλληλεπιδράσει 

ισχυρά μέσω δεσμών υδρογόνου, με τα προαναφερθέντα ζεύγη βάσεων. Κατά την 

αλληλεπίδραση αυτή, ο φθορισμός είναι έντονα ενισχυμένος και γι’ αυτό αποτελεί 

κατάλληλο αντιδραστήριο για διάφορες κυτταροχημικές έρευνες, χρησιμοποιώντας 

μικροσκόπιο φθορισμού [48].  

 

2.10 Δείκτες κυτταρικής μορφολογίας 

2.10.1 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) 
 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της 

μορφολογίας των κυττάρων στα κεραμικά υλικά, λόγω της ικανότητας παρατήρησης 

υλικών βάθους από 0,1 μm εώς 1 μm. Είναι ένα όργανο που οι αρχές λειτουργίας του 

βασίζονται σε αυτές του οπτικού μικροσκοπίου με τη μόνη διαφορά, της δέσμης 

ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας αντί για φωτός για την εξέταση αντικείμενων σε 

λεπτομερή κλίμακα. Τα ηλεκτρόνια λόγω της κυματικής τους φύσης εστιάζονται 

όπως και τα φωτεινά κύματα αλλά σε πολύ μικρότερη επιφάνεια (π.χ. κόκκος 

υλικού). Η δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος με το οποίο 

αλληλεπιδρά και μ’ αυτό τον τρόπο προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα 

των στοιχείων που απαρτίζουν το εξεταζόμενο υλικό. Από τα άτομα των στοιχείων 

εκπέμπονται κυρίως δευτερογενή (secondary) και οπισθοσκεδαζόμενα 

(backscattered) ηλεκτρόνια καθώς και ακτίνες Χ. Τελικά, από το μικροσκόπιο αυτό 

λαμβάνουμε εικόνες υψηλού βαθμού διείσδυσης που αφορούν κυρίως στη 

μορφολογία και σύσταση της επιφάνειας καθώς και την εξέταση μικροδομής στερεών 

δειγμάτων εφαρμόζοντας ένα σύστημα ανίχνευσης της διασποράς των ενεργειών των 

ακτίνων Χ που δημιουργούνται στην επιφάνεια από την προσπίπτουσα δέσμη [49]. 

2.11 Οστεογενείς δείκτες 

2.11.1 Αλκαλική φωσφατάση 
 

Η αλκαλική φωσφατάση, όσο αφορά τη δομή της, αποτελείται μόνο από α έλικες, 

προσδίδοντας της ένα μοναδικό δομικό σύστημα (Εικονα19). 
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Εικόνα 19: Δομή Αλκαλικής φωσφατάσης 

  

Όπως υποδηλώνει και το όνομα της, είναι ένα ένζυμο που δρα σε αλκαλικό 

περιβάλλον με σκοπό την αφαίρεση φωσφορικών ομάδων από πολλούς τύπους 

μορίων, μία διαδικασία που ονομάζεται αποφωσφορυλίωση [50]. Η αλκαλική 

φωσφατάση είναι ιδιαίτερα σημαντική  για τη δημιουργία σκληρών ιστών και είναι 

δείκτης πρώιμης διαφοροποίησης στους οστεοβλάστες. Το ένζυμο αυτό, είναι 

τοποθετημένο στην εξωτερική επιφάνεια της πλασματικής μεμβράνης των κυττάρων 

με φωσφοαιθανολαμίνη που είναι δεμένη με ολιγοσακχαρίτη, ο οποίος, με τη σειρά 

του, συνδέεται ομοιοπολικά με την πολική κεφαλή της φωσφατιδυλινοσιτόλης. Η 

ALP απελευθερώνεται από την πλασματική μεμβράνη από φωσφατιδυλινοσιτόλη 

μέσω ειδικής φωσφολιπάσης C (PIPLC) [51]. Η αλκαλική φωσφατάση καταλύει μία 

αντίδραση υδρόλυσης, με την απομάκρυνση μίας φωσφορικής ομάδας και το τελικό 

προϊόν που προκύπτει αποτελείται από p-nitrophenol (pNP) και όξινο φωσφορικό οξύ 

(Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20: Μετατροπή pNPP σε pNP μέσω της αλκαλικής φωσφατάσης 
 

Η παρουσία του βασικού προϊόντος γίνεται ορατή λόγω του κίτρινου χρώματος και 

έτσι μπορούμε να μετρήσουμε  με ένα φασματοφωτόμετρο τις αλλαγές στην p-

nitrophenol καθώς η ALP μετατρέπει pNPP σε pNP. 

 

2.11.2 Αντιδραστήριο Alizarin red S 
 

To αντιδραστήριο Alizarin red S χρησιμοποιείται ως δείκτης διαφοροποίησης και πιο 

συγκεκριμένα για την ανίχνευση της οστεοβλαστικής ωρίμανσης μέσω της 

ανοργανοποίησης, δηλαδή την χρώση ιόντων Ca2+ που υποδηλώνουν την δημιουργία 

υδροξυαπατίτη, Ca10(PO4)6(OH2)2, το βασικό αδιάλυτο ανόργανο συστατικό των 

οστών και των δοντιών. Το αντιδραστήριο αυτό επιτρέπει ταυτόχρονα την ανίχνευση 

‘ορυκτού΄ και την παρατήρηση των δομών με αντίθεση μικροσκοπία φάσης [30]. 

 
Εικόνα 21: Χημική δομή της Alizarin red S 

 

H βαφή Alizarin red S είναι ένα μικρό μόριο υδρόφιλης ανιοντικής ανθρακινόνης 

(Εικόνα 21) που δημιουργεί διαλυτά άλατα με ασβέστιο ή άλλα κατιόντα μέσω της 

διαδικασίας της χηλίωσης. Κατά τη  χημική αντίδραση μεταξύ των ARS και Ca2+ σε 

υδατικό διάλυμα, τα αντιδρώντα καθιζάνουν για να σχηματίσουν σύμπλοκα κόκκινου 

χρώματος. Για να συμβεί  όμως η καθίζηση απαιτείται ουδέτερο ρΗ.  Η ARS αντιδρά 

με το ασβέστιο μέσω των σουλφονικών και των ομάδων υδροξυλίου του [52, 53]. 

Επιπλέον, πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κατιόντα Na+ και Κ+ δεν παρεμβαίνουν 

στην ισορροπία της αντίδρασης αλλά  τα Mg2+ και άλλες διαλυτές πρωτεΐνες όπως 
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αλβουμίνη βόειου ορού που υπάρχει στο θρεπτικό αντιδρούν με την ARS και 

σχηματίζουν διαλυτά σύμπλοκα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της 

ποσότητας της ARS για να αντιδράσει με τα ιόντα ασβεστίου [54, 55]. 

2.11.3 Κολλαγόνο 
 

Το κολλαγόνο τύπου I αποτελεί την βασική εξωκυττάρια πρωτεΐνη των οστών. Η 

ανίχνευση του κολλαγόνου από  το υπερκείμενο καλλιέργειας οστεοβλαστών είναι 

χρήσιμη ως δείκτης διαφοροποίησης. Το κολλαγόνο αποτελείται (Εικόνα 22) από μια 

τριπλή έλικα, η οποία περιέχει δύο πανομοιότυπες αλυσίδες και μία πρόσθετη 

αλυσίδα που διαφέρει ελαφρώς στην χημική της σύνθεση [56]. 

  

Εικόνα 22: Απεικόνιση κολλαγόνου 

 

Η αλυσίδα περιέχει περίπου 1000 κατάλοιπα αμινοξέων και διατάσσεται ως μια 

αριστερόστροφη έλικα με τρία κατάλοιπα αμινοξέων ανά στροφή και με γλυκίνη σε 

κάθε τρίτο κατάλοιπο. Συνεπώς, μια αλυσίδα αποτελείται από μια σειρά από την 

τριπλέτα Gly-Pro-Y, με Υ η υδροξυπρολίνη. Η γλυκίνη είναι το μόνο αμινοξύ αρκετά 

μικρό για να καταλάβει το συνωστισμό στο εσωτερικό της τριπλής έλικας.  
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Εικόνα 23: Χημική δομή του Sirius Red 
 

Η βαφή Sirius Red F3B (Εικόνα 23), χρησιμοποιείται ως δείκτης ανίχνευσης 

κολλαγόνου. Αποτελεί  μια ισχυρή ανιοντική χρωστική που αντιδρά με το κολλαγόνο 

μέσω επιλεκτικής σύνδεσης της βαφής με το κολλαγόνο. Η αντίδραση 

πραγματοποιείται μεταξύ των ομάδων του σουλφονικού οξέος της βαφής , και των 

βασικών ομάδων που υπάρχουν στο μόριο του κολλαγόνου. Μετά τη δέσμευση της 

χρωστικής, χρησιμοποιούμε όξινο διάλυμα (HCl), έτσι ώστε να καθιζάνει το 

σύμπλοκο κολλαγόνο-βαφή, ως ένα χρωματιστό ίζημα και να απομακρυνθεί η 

αδέσμευτη βαφή, η οποία είναι υδατοδιαλυτή [57]. Η χρωστική ουσία 

απελευθερώνεται από το σύμπλοκο που έχει καταβυθιστεί σε υψηλό ρΗ και 

ακολουθεί χρωματομετρική ανίχνευση. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://proteomics.dynalias.org/reference/imagesHistoHTML/sirius-red-f3b.gif
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3.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1 Κυτταροκαλλιέργεια 

 

Τα MC3T3-E1 καλλιεργήθηκαν σε 25 ή 75 cm2 ειδικές φλάσκες 

κυτταροκαλλιέργειας, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε πειράματος. Το μέσο 

καλλιέργειας αποτελούνταν από Minimum Essential Medium (a-ΜΕΜ), 

συμπληρωμένο με 10% απενεργοποιημένο εμβρυϊκό βόειο ορό (FBS) για την 

ανάπτυξη των κυττάρων, πενικιλίνη (50 IU / mL), στρεπτομυκίνη (50 g mL-1) για τον 

έλεγχο της βακτηριακής μόλυνσης και L - γλουταμίνη (2 mM) ως χρήσιμη πηγή 

ενέργειας. Τα κύτταρα με το παραπάνω θρεπτικό υλικό τοποθετήθηκαν στον 

επωαστήρα στους 37 οC σε υγροποιημένη ατμόσφαιρα 95% αέρα και 5%  CO2. 

Παρέμειναν  στις  ειδικές φλάσκες μέχρι που συμπλήρωσαν τον επιθυμητό αριθμό 

και στη συνέχεια με τη διαδικασία της θρυψινοποίησης τοποθετηθήκαν σε πλάκες 

καλλιέργειας για πειράματα ή επανατοποθετήθηκαν σε φλάσκες. Το θρεπτικό μέσο 

αλλαζόταν κάθε 2-3 μέρες για τη σωστή ανάπτυξη των κυττάρων. 

 

3.1.1 Θρυψινιοποίηση 
 

Κατά τη διαδικασία της θρυψινοποίησης χρησιμοποιήθηκε θρυψίνη (0.25% θρυψίνη 

σε 1 mM EDTA), μία πρωτεάση σερίνης που υδρολύει πρωτεΐνες και αποκολλάει τα 

κύτταρα από τις ειδικές φλάσκες όπου βρίσκονται. Πιο συγκεκριμένα οι φλάσκες 

ξεπλύθηκαν με φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα (PBS) για την πλήρη απομάκρυνση 

του θρεπτικού υλικού ώστε να δράσει η θρυψίνη. 1,5 ή 3 mL θρυψίνης 

τοποθετήθηκαν στις 25 και αντίστοιχα στις 75 cm2 ειδικές φλάσκες για τρία λεπτά 

στον επωαστήρα. Μετά τα τρία λεπτά, οι φλάσκες ανακινήθηκαν έντονα για να 

αποκολληθούν τα κύτταρα και τα διαχωριστούν μεταξύ τους. Η απενεργοποίηση της 

θρυψίνης πραγματοποιήθηκε με  a-MEM 10% FBS σε ποσότητα διπλάσια από αυτής 

της θρυψίνης. Τα κύτταρα στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν για πέντε λεπτά, σε 1200 

rpm σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την απομάκρυνση του υπερκείμενου, το ίζημα 

που έχει προκύψει διαλύεται με a-ΜΕΜ για να μην υπάρχουν πλέον 

συσσωματώματα, αλλά μεμονωμένα κύτταρα για την καταμέτρηση τους στο 

αιματοκυτταρόμετρο Neubauer στο οπτικό μικροσκόπιο. Τελικά, τα κύτταρα 
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τοποθετήθηκαν σε πλάκες καλλιέργειας ή σε άλλες φλάσκες, έτσι ώστε να συνεχιστεί 

η καλλιέργεια αλλάζοντας βέβαια η γενιά κατά ένα αριθμό.  

 

3.1.2 Πληροφορίες  στα αντιθρομβωτικά φάρμακα  
 

Εφόσον καταμετρηθούν τα κύτταρα τοποθετείται ο ίδιος αριθμός κυττάρων στις οπές 

των κατάλληλων πλακών καλλιέργειας στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα. 

Χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα μεταξύ 6-14 γενιάς. Τα πειράματα των αντιθρομβωτικών 

φάρμακων διεξήχθησαν σε δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη, ομάδα ελέγχου 

αποτελούνταν μόνο από Minimum Essential Medium (a-ΜΕΜ) συμπληρωμένο με 

10% απενεργοποιημένο εμβρυϊκό βόειο ορό (FBS) μαζί με όλα τα προαναφερθέντα, 

ενώ η δεύτερη ομάδα οστεογενούς μέσου περιείχε εκτός από τα παραπάνω 50 μg ml-1 

ασκορβικό οξύ, 10 mM  β- γλυκεροφωσφορικό και 10 nM  δεξαμεθαζόνη. Το 

ασκορβικό οξύ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό της εξωκυττάριας 

μήτρας και στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών [58], ενώ το β-

γλυκεροφωσφορικό είναι υπεύθυνο για την ανοργανοποίηση των οστεοβλαστών [41]. 

Η δεξαμεθαζόνη χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της οστεογένεσης [59].  

Οι συγκεντρώσεις των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στη κυτταροκαλλιέργεια  

ήταν 10-4 Μ, 10-5 Μ, 10-6 Μ. Η ασπιρίνη, ως υδατοδιαλυτή διαλύθηκε αρχικά σε 

αποσταγμένο νερό σε ένα διάλυμα συγκέντρωσης 10-2 M. Από αυτό το πυκνό 

διάλυμα, η ασπιρίνη αραιωνόταν κατά τη διάρκεια του εκάστοτε πειράματος σε α-

ΜΕΜ 10% FBS, παίρνοντας την κατάλληλη ποσότητα. Τα υπόλοιπα φάρμακα 

Pradaxa, Plavix, Iscover αραιώθηκαν απευθείας σε a-ΜΕΜ 10% FBS σε κάθε 

πείραμα.  

3.1.3 Πληροφορίες  στα κεραμικά υλικά 
 

Στα πειράματα, ως κεραμικό υλικό χρησιμοποιήθηκε το Al2O3 (Alumina). Το υλικό 

αυτό είναι ένας αφρός αλούμινας  με πορώδες 75% και μέγεθος πόρων 0,32 mm και 

0,56 mm. Μετά την καταμέτρηση τους, τα κύτταρα τοποθετήθηκαν πάνω στα 

αποστειρωμένα δείγματα του Al2O3 μέσα στις ειδικές πλάκες καλλιέργειας με 

ιδιαίτερη προσοχή, μέσα στον επωαστήρα κυτταροκαλλιέργειας. Μετά από λίγα 

λεπτά, τοποθετήθηκε το θρεπτικό υλικό για να προλάβουν τα κύτταρα να 

εισχωρήσουν στους πόρους των υλικών και να μην παρασυρθούν. 
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3.2 Μελέτη κυτταρικής βιωσιμότητας και πολλαπλασιασμού 

3.2.1 Αντιδραστήριο Presto Blue™ σε κυτταροκαλλιέργειες με αντιθρομβωτικά 
φάρμακα 
 

Η κυτταρική βιωσιμότητα και ο πολλαπλασιασμός προσδιορίστηκαν με βάση το 

αντιδραστήριο PrestoBlue ™ μετά από 1, 3 και 7 ημέρες από την τοποθέτηση των 

κυττάρων στα πλάκες καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, 5.000 κύτταρα 

τοποθετήθηκαν σε κάθε οπή σε 96 πλάκα. 10 μl PrestoBlue ™ προστέθηκαν σε κάθε 

οπή  ενώ ο υπόλοιπος όγκος συμπληρώθηκε με a-ΜΕΜ (συνολικός όγκος 100 μl). 

Επωάστηκαν στους 37 0C για 30 λεπτά και η απορρόφηση (570 και 600 nm) 

μετρήθηκε σε φασματοφωτόμετρο (Molecular Devices SpectraMax Μ2). Η 

ποσοτικοποίηση του αριθμού κυττάρων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μιας 

καμπύλης βαθμονόμησης. H μέθοδος βασίστηκε στις οδηγίες του κατασκευαστή 

Invitrogen [60]. 

 

3.2.2 Αντιδραστήριο Presto Blue™   σε κυτταροκαλλιέργειες με κεραμικό υλικό 
 

Η βιωσιμότητα και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων προσδιορίστηκαν όπως 

προηγουμένως με βάση το αντιδραστήριο PrestoBlue ™ μετά από 2, 4, 7, 14 και 21 

ημέρες από την τοποθέτηση των κυττάρων πάνω στα δείγματα στις πλάκες 

καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, 100.000 κύτταρα τοποθετήθηκαν σε κάθε δείγμα σε 

24 πλάκα. Εκτός από τα δύο πορώδη δείγματα της αλούμινας με μέγεθος πόρων 0,32 

mm και 0.56 mm χρησιμοποιήθηκε και ένα τρίτο, το bulk, το οποίο δεν έχει σχεδόν 

καθόλου πόρους για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο παραπάνω δειγμάτων.  

35 μl PrestoBlue ™ προστέθηκαν σε κάθε οπή, πάνω στο δείγμα,  ενώ ο υπόλοιπος 

όγκος συμπληρώθηκε με α-ΜΕΜ (συνολικός όγκος 350 μl) σε 24 πλάκα. 

Επωάστηκαν στους 37 0C για μία ολόκληρη ώρα και στη συνέχεια 200 μl από κάθε 

δείγμα τοποθετήθηκαν σε 96 πλάκα. Η απορρόφηση (570 και 600 nm)  μετρήθηκε σε 

φασματοφωτόμετρο (Molecular Devices SpectraMax Μ2) ενώ η ποσοτικοποίηση του 

αριθμού κυττάρων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μιας καμπύλης βαθμονόμησης. 

Όπως και προηγουμένως, η μέθοδος βασίστηκε στις οδηγίες του κατασκευαστή 

Invitrogen [60]. 
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3.2.3 Εστέρας καρβοξυφλουοροσκεΐνης (CFSE) 
 

Η βιωσιμότητα των κυττάρων στα κεραμικά υλικά προσδιορίστηκε όχι μόνο 

ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Ένας ποιοτικός προσδιορισμός πραγματοποιήθηκε  με 

βάση το αντιδραστήριο CFSE μετά από 21 ημέρες από την τοποθέτηση 100.000 

κυττάρων πάνω στα δείγματα σε κάθε οπή της 24 πλάκας καλλιέργειας. Την ημέρα 

που τα δείγματα ήταν έτοιμα για παρατήρηση, τοποθετήθηκε ποσότητα του 

αντιδραστηρίου CFSE μέχρι να καλυφθεί το υλικό στην οπή σε συγκέντρωση 20 μΜ, 

αφού πρώτα ξεπλύθηκαν μία φορά με 500 μL φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα (PBS). 

Μετά τα 15 λεπτά παραμονής τους στον επωαστήρα κυτταροκαλλιέργειας, το 

αντιδραστήριο αντικαταστάθηκε με 500μL a-ΜΕΜ και τα δείγματα 

επανατοποθετήθηκαν στον επωαστήρα για 30 λεπτά ακόμα. Μετά το πέρας του 

χρόνου, τα δείγματα παρατηρήθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο στις κατάλληλες 

συνθήκες. Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω ακολουθήθηκε από το 

πρωτόκολλο του κατασκευαστή life technologies™ που βασίστηκε στις παρακάτω 

αναφορές [61-64]. 

3.2.4 Διαμιδινοφαινυλινδόλη (DAPI) 
 

Ένας άλλος ποιοτικός προσδιορισμός της βιωσιμότητας των κυττάρων στα κεραμικά 

υλικά ήταν η χρήση του αντιδραστηρίου DAPI. Τα δείγματα (μετά από 7 και 14 

ημέρες) με τα 100.000 κύτταρα το καθένα όπως προηγουμένως, ξεπλύθηκαν δύο 

φορές με  350 μL φωσφορικού ρυθμιστικού διάλυματος (PBS) πριν την τοποθέτηση 

της μπλε φθορίζουσας βαφής σε συγκέντρωση 300 nM. Τα δείγματα παρέμειναν στον 

επωαστήρα για περίπου πέντε λεπτά, ξεπλύθηκαν με PBS και παρατηρήθηκαν στο 

οπτικό μικροσκόπιο με τον κατάλληλο φακό. Το παραπάνω πρωτόκολλο βασίστηκε 

σ’ αυτό της εταιρείας life technologies™ σύμφωνα με τις αναφορές [65-69]. 

 

3.3 Μελέτη κυτταρικής μορφολογίας 

3.3.1 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) 
 
Για την παρατήρηση των κυττάρων στα κεραμικά υλικά με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης, τοποθετήθηκαν 100.000 κύτταρα σε κάθε δείγμα για 2,  4, 7, 

14, 21 μέρες στον επωαστήρα στους 37 οC και σε 5%  CO2. Σε κάθε χρονικό σημείο, 
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τα δείγματα ξεπλύθηκαν δύο φορές με sodium cacodilate buffer  και στη συνέχεια 

σταθεροποιήθηκαν με παραφορμαλδεΰδη 2%. Μετά την τοποθέτηση του 1% 

τετροξείδιου του οσμίου για 30 λεπτά στους 4 ° C, τα κύτταρα αφυδατώθηκαν σε 

διαβαθμισμένη σειρά αιθανόλης και ξηράθηκαν στον αέρα σε θερμοκρασία 

δωματίου. Τα σταθερά δείγματα που επιμεταλλώθηκαν με ένα στρώμα χρυσού 

πάχους 20 nm παρατηρήθηκαν τελικά στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Η 

παραπάνω διαδικασία βασίστηκε στις [70, 71]. 

 

3.4 Μελέτη έκφρασης οστεογενών δεικτών σε κυτταροκαλλιέργειες με 
αντιθρομβωτικά φάρμακα 

3.4.1 Ενεργότητα αλκαλικής φωσφατάσης 
 
Η δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) ως δείκτη πρώιμης 

διαφοροποίησης προσδιορίστηκε με χρωματομετρική δοκιμασία που βασίζεται στην 

υδρόλυση του para-nitrophenyl phosphate (ρ-ΝΡΡ) προς para-nitrophenol  (ρ-ΝΡ). 

20.000 κύτταρα τοποθετήθηκαν σε κάθε οπή σε 96 πλάκα σε δύο διαφορετικές 

ομάδες (control, osteogenic) για 7, 14 και 21 ημέρες. Τα θρεπτικά μέσα 

αντικαταστάθηκαν από τα φάρμακα μετά από 3 ή 4 ημέρες επώασης. Στο τέλος κάθε 

πειράματος, τα μέσα απομακρύνθηκαν από την κυτταροκαλλιέργεια, τα κύτταρα 

ξεπλύθηκαν δύο φορές με 200 μl αλατούχο φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα (PBS) 

και 100 μl ρυθμιστικού διαλύματος λύσεως (0,1% Triton Χ-100 σε Tris ρΗ 10.5) 

προστέθηκε ανά well. H ολική συγκέντρωση πρωτεΐνης προσδιορίστηκε 

χρησιμοποιώντας to αντιδραστήριο  Bradford, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Μετά από την κατάψυξη και την απόψυξη των δειγμάτων, 100 μl 

υποστρώματος (2 mg / ml σε 50 mM Tris / HCl ρΗ 10.5)  para-nitrophenyl phosphate 

(ρ-ΝΡΡ) προστέθηκαν σε κάθε well. Στη συνέχεια, άρχισε η μετατροπή του 

υποστρώματος παρουσία του ενζύμου ALP με την αλλαγή του χρώματος σε κίτρινο. 

Η απορρόφηση αναγνώστηκε σε φασματοφωτόμετρο (Molecular Devices 

SpectraMax Μ2) σε μήκος κύματος 405 nm. Η δραστηριότητα της αλκαλικής 

φωσφατάσης προδιορίστηκε από καμπύλη βαθμονόμησης. Τα βήματα για την 

ανίχνευση αλκαλικής φωσφατάσης βασίστηκαν στο πρωτόκολλο 

της Hadjicharalampous C.[72, 73] 

 

http://www.materials.uoc.gr/el/grad/students/stalo.html
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3.4.2 Ποσοτικοποίηση του ασβεστίου της ECM με χρώση αλιζαρίνης 
 

Η ανοργανοποίηση, ως δείκτης ωρίμανσης των οστεοβλαστών, ανιχνεύθηκε με την 

κόκκινη χρώση αλιζαρίνης μετά από επώαση για 14 και 21 ημέρες. Τα κύτταρα 

τοποθετήθηκαν σε 24 πλάκα (50.000 κύτταρα / οπή) με a-ΜΕΜ και επωάστηκαν για 

48 ώρες μέχρι να πολλαπλασιαστούν και να γεμίσουν το χώρο της οπής.  Μετά από 2 

ημέρες, τα μέσα απομακρύνθηκαν και  στη θέση τους προστέθηκαν τα φάρμακα στις 

δύο ομάδες. Μετά από 14 ή 21 ημέρες αντίστοιχα, τα κύτταρα πλύθηκαν τρεις φορές 

με PBS και μονιμοποιήθηκαν σε 4% π-φορμαλδεΰδη (PFA) για 15 λεπτά. Πριν από 

αυτό, ο αριθμός κυττάρων εντοπίστηκε με το αντιδραστήριο PrestoBlue™ σύμφωνα 

με την προηγούμενη διαδικασία, για την ποσοτικοποίηση της ανοργανοποίησης. 

Μετά από μερικές πλύσεις με αποσταγμένο νερό, 300 μl 2% αλιζαρίνης (ρΗ 4.1 - 4.3) 

προστέθηκαν σε κάθε οπή για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την 

αναρρόφηση της βαφής, τα κύτταρα πλύθηκαν αρκετές φορές με αποσταγμένο νερό. 

Η δεσμευμένη βαφή στη συνέχεια διαλυτοποιήθηκε σε 10% χλωριούχο 

κετυλοπυριδίνιο. 300μL ανά well επωάστηκαν επί μία ώρα. Τελικά, 200 μl 

μεταφέρθηκαν σε 96 πλάκα και η οπτική πυκνότητα του προκύπτοντος διαλύματος 

προσδιορίστηκε στα 550 nm με φασματοφωτομετρία. (Molecular Devices 

SpectraMax Μ2). Το πρωτόκολλο της διαδικασίας βασίστηκε στην αναφορά του Carl 

A. Gregory [30] και τροποποιήθηκε από την Χατζηνικολαΐδου Μ. 

3.4.3 Ποσοτικοποίηση του κολλαγόνου με χρώση Sirius red 
 

Τα MC3T3-E1 εκκρίνουν κολλαγόνο τύπου Ι και άλλους πολλούς παράγοντες 

ρύθμισης της ανάπτυξης. Η συγκέντρωση του κολλαγόνου συσσωρεύτηκε στο 

υπερκείμενο και προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας  τη μέθοδο Sirius red. Αποτελεί 

μία χρωματομετρική μέθοδο και βασίζεται στην καθίζηση του κολλαγόνου με Sirius 

red, μία ανιοντική χρωστική, η οποία δεσμεύει τις βασικές πλευρικές ομάδες των 

αμινοξέων. 20.000 κύτταρα ανά οπή σπάρθηκαν σε 96 πλάκα για 13 ημέρες. Κάθε 3 

ημέρες συλλέγονταν τα υπερκείμενα. Η βαφή προστέθηκε στα δείγματα μέσα στους 

σωλήνες και επωάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Τα δείγματα 

φυγοκεντρήθηκαν στα 15.000g για 15 λεπτά για την κατακρήμνιση του κολλαγόνου-

σύμπλοκο βαφής. 500 μl HCl 0,1 Μ προστέθηκαν σε κάθε σωλήνα για την 

απομάκρυνση της μη δεσμευμένης βαφής. Μετά από τη δεύτερη φυγοκέντρηση, 



48 
 

0.5Μ ΝaΟΗ προστέθηκαν για την αποδέσμευση της χρωστικής από το σύμπλοκο που 

είχε καταβυθιστεί. Η βαφή στη συνέχεια απομακρύνθηκε και 200 μl μεταφέρθηκαν 

σε μια 96 πλάκα καλλιέργειας για την μέτρηση της απορρόφησης στα 530 nm. 

(Molecular Devices SpectraMax Μ2). Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ποσότητα του κολλαγόνου δεν προσδιορίστηκε ποσοτικά επειδή δεν υπήρξε 

σημαντική μεταβολή της συνολικής πρωτεΐνης ανάμεσα στους χρόνους μεταξύ των 

πειραμάτων. Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του κολλαγόνου 

βασίστηκε στο πρωτόκολλο της Hadjicharalampous C. [74-76] που τροποποιήθηκε 

από τα μέλη του εργαστηρίου βιοϋλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.materials.uoc.gr/el/grad/students/stalo.html
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4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Αντιθρομβωτικά Φάρμακα 

 

4.1.1 Πείραμα βιωσιμότητας και πολλαπλασιασμού 

4.1.1.1 Αντιδραστήριο PrestoBlue™ 
 
 Στο πείραμα βιωσιμότητας και πολλαπλασιασμού των κυττάρων με το 

αντιδραστήριο PrestoblueTM,  προέκυψαν τα παρακάτω γραφήματα εκφρασμένα σε 

απορρόφηση (570  nm/ 600 nm), αριθμό κυττάρων και % σύγκριση κυττάρων με και 

χωρίς επαγωγή φαρμάκων.  

 

 

 
 
Γράφημα 1 Απορρόφηση των κυττάρων μετά από 1,3 και 7 ημέρες με την επαγωγή φαρμάκων στην ομάδα 
ελέγχου 
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Γράφημα 2 Απορρόφηση των κυττάρων μετά από 1,3 και 7 ημέρες με την επαγωγή φαρμάκων στην ομάδα με 
οστεογενές μέσο  

 
 
 

 
 

Γράφημα 3 Αριθμός κυττάρων μετά από 1,3 και 7 ημέρες με την επαγωγή φαρμάκων στην ομάδα ελέγχου 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

E-4 E-5 E-6 E-4 E-5 E-6 E-4 E-5 E-6 E-4 E-5 E-6 

Aspirin Plavix Iscover Pradaxa Κύτταρα 

Α
πο

ρρ
όφ

ησ
η 

(5
70

/6
00

) n
m

 

1 ημέρα 

3 ημέρες 

7 ημέρες 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

E-4 E-5 E-6 E-4 E-5 E-6 E-4 E-5 E-6 E-4 E-5 E-6 

Aspirin Plavix Iscover Pradaxa Κύτταρα 

Α
ρι

θμ
ός

 Κ
υτ

τά
ρω

ν 

1 ημέρα 

3 ημέρες 

7 ημέρες 



51 
 

 
 
Γράφημα 4 Αριθμός κυττάρων μετά από 1,3 και 7 ημέρες με την επαγωγή φαρμάκων στην ομάδα με οστεογενές 
μέσο  
 

 
 
 

 
 
Γράφημα 5 % Βιωσιμότητα των κυττάρων μετά από 1,3 και 7 ημέρες με την επαγωγή φαρμάκων στην ομάδα 
ελέγχου συγκριτικά με κύτταρα χωρίς επαγωγή φαρμάκων 
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Γράφημα 6 % Βιωσιμότητα των κυττάρων μετά από 1,3 και 7 ημέρες με την επαγωγή φαρμάκων στην ομάδα με 
οστεογενές μέσο συγκριτικά με κύτταρα χωρίς επαγωγή φαρμάκων 

 
 

Με βάση τα παραπάνω γραφήματα καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 

• Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 και 7 ημερών η ασπιρίνη φαίνεται να 

παρουσιάζει  θετική επίδραση στα κύτταρα στην ομάδα ελέγχου (Γράφημα 3). 

Η αύξηση είναι ιδιαίτερα εμφανής στην υψηλότερη συγκέντρωση του εν λόγω 

φαρμάκου (10-4 Μ) σε σχέση με τις άλλες δύο συγκεντρώσεις. Ίδια 

αποτελέσματα παρατηρούμε και στην άλλη συνθήκη με το οστεογενές μέσο 

όπου η ασπιρίνη προσδίδει θετικά αποτελέσματα στο πληθυσμό των 

κυττάρων (Γράφημα 4). Επιπλέον, τα κύτταρα με την ασπιρίνη στην ομάδα 

ελέγχου, σε σύγκριση με τα κύτταρα που δεν είχαν επωαστεί με φάρμακα 

παρά μόνο με θρεπτικό μέσο, παρουσιάζουν γραμμική ανοδική αύξηση από 

τη χαμηλότερη στην υψηλή συγκέντρωση (Γράφημα 5).  Κάτι τέτοιο δεν 

παρατηρείται στην οστεογενή ομάδα, όπου εκεί τα κύτταρα με την ασπιρίνη 

φαίνεται να μειώνονται και στις τρεις συγκεντρώσεις, εκτός από μία μικρή 

αύξηση στις δύο υψηλότερες συγκεντρώσεις την έβδομη ημέρα (Γράφημα 6). 
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• Κατά την τρίτη ημέρα στην ομάδα ελέγχου, κύτταρα που επωάστηκαν με τη 

δραστική ουσία κλοπιδογρέλης (Plavix, Iscover) παρουσιάζουν μία 

σταθερότητα στις τιμές ανεξάρτητου συγκέντρωσης. Η σταθερότητα αυτή 

συνεχίζεται και στην ομάδα ελέγχου (Γράφημα 3). Η τρίτη μέρα δείχνει να 

επαληθεύεται και από την ομάδα με οστεογενές μέσο. Την έβδομη ημέρα 

παρατηρείται ένα διαφορετικό φαινόμενο σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 

στη χαμηλότερη συγκέντρωση του φαρμάκου προκαλώντας αύξηση του 

πληθυσμού των κυττάρων (Γράφημα 4). Οι συγκεντρώσεις 10-4 και 10-5 Μ 

εμφανίζονται να έχουν χαμηλές τιμές βιωσιμότητας, με άμεσο επακόλουθο τη 

μείωση δημιουργίας οστού. Σε αντίθεση με τις υψηλές συγκεντρώσεις, η 

χαμηλότερη απ’ αυτές, δηλαδή η 10-6 Μ, ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων (Γράφημα 5). Στην ομάδα με το οστεογενές μέσο παρουσιάζονται 

τα ίδια αποτελέσματα με εκείνα της ομάδας ελέγχου με τη διαφορά ότι σ’ 

αυτήν την ομάδα τα κύτταρα εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές από εκείνες της 

ομάδας ελέγχου, σε σύγκριση πάντα με κύτταρα πού έχουν μόνο θρεπτικό 

υλικό (Γράφημα 6).  

 

• Το τελευταίο φάρμακο που μελετήθηκε σ’ αυτήν την εργασία ήταν το 

Pradaxa. Στην ομάδα ελέγχου, την τρίτη ημέρα δεν παρουσιάζεται καμία 

διαφορά μεταξύ των τριών συγκεντρώσεων. Αντιθέτως, παρατηρείται  μία 

γραμμική μείωση από την χαμηλότερη στην υψηλότερη συγκέντρωση του 

φαρμάκου την έβδομη ημέρα (Γράφημα 3). Το ίδιο φαινόμενο 

επαναλαμβάνεται την τρίτη μέρα και στην ομάδα με οστεογενές μέσο. Όμως, 

την έβδομη ημέρα παρατηρείται μία αξιοσημείωτη αύξηση στην υψηλότερη 

συγκέντρωση του φαρμάκου σε σχέση με τις άλλες (Γράφημα 4). Σε αυτό το 

σημείο συγκρίνοντας κύτταρα με Pradaxa με κύτταρα που δεν επωάστηκαν με 

φάρμακα, δεν παρατηρούμε κάποια σημαντική αύξηση ή μείωση και στις 

τρεις και στις επτά μέρες στην ομάδα ελέγχου, παρά μόνο μία σημαντική 

μείωση του πληθυσμού την έβδομη ημέρα στη χαμηλότερη συγκέντρωση 

(Γράφημα 5). Τέλος, στην ομάδα με οστεογενές μέσο, επαναλαμβάνονται τα 

ίδια αποτελέσματα με τη διαφορά της ανοδικής αύξησης του πληθυσμού την 

έβδομη ημέρα στην υψηλότερη συγκέντρωση του φαρμάκου (Γράφημα 6). 
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4.1.2 Μελέτη έκφρασης οστεογενών δεικτών 

4.1.2.1 Ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης 
 
Η αλκαλική φωσφατάση είναι από τα πρώτα λειτουργικά γονίδια που εκφράζονται 

στη διαδικασία της ασβεστοποίησης [77]. Επομένως, η ανίχνευση της αποτελεί 

πρώιμο δείκτη κυτταρικής διαφοροποίησης και είναι ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν 

απεικονίζονται στα παρακάτω γραφήματα:  

 

 
 

Γράφημα 7 Ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης στα MC3T3-E1 κύτταρα μετά από 7 και 14 ημέρες στην 
ομάδα ελέγχου 
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Γράφημα 8 Ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης στα MC3T3-E1 κύτταρα μετά από 7 και 14 ημέρες στην 
ομάδα με οστεογενές μέσο  
 

 
 

• Η ασπιρίνη στην ομάδα ελέγχου στα πειράματα της αλκαλικής 

φωσφατάσης επαληθεύει τα αποτελέσματα της κυτταρικής βιωσιμότητας 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, η γραμμική αύξηση του 

πληθυσμού των κυττάρων την έβδομη ημέρα από την χαμηλότερη στην 

υψηλότερη συγκέντρωση, παρουσιάζει αναλογικά αυξημένες τιμές 

αλκαλικής φωσφατάσης. Στις 14 ημέρες, παρά την πτώση των κυττάρων 

χωρίς ασπιρίνη, τα κύτταρα με συγκέντρωση ασπιρίνης 10-4 Μ 

παρουσιάζουν μία αξιοσημείωτη αύξηση (Γράφημα 7). Όσο αφορά στην 

ομάδα με το οστεογενές μέσο, πρέπει να αναφερθεί η διπλάσια αύξηση 

της αλκαλικής φωσφατάσης των κυττάρων με την υψηλότερη 

συγκέντρωση ασπιρίνης την έβδομη ημέρα. Όπως και προηγουμένως, δεν 

παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή στις 14 ημέρες (Γράφημα 8). 

 

•  Τα κύτταρα δείχνουν να μην επηρεάζονται με την κλοπιδογρέλη (Plavix, 

Iscover) στην ομάδα ελέγχου με τη πάροδο των χρονικών διαστημάτων 

που διεξήχθησαν τα πειράματα (Γράφημα 7). Αντίθετα, στην ομάδα με το 

οστεογενές μέσο που μας ενδιαφέρει, όπως αναμένεται, παρατηρείται 
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αύξηση στην χαμηλότερη συγκέντρωση κλοπιδογρέλης κατά την 14 

ημέρα. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι τα κύτταρα με την κλοπιδογρέλη 

εκφράζουν τις ίδιες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης με εκείνα απουσίας της, 

χωρίς να υπάρχει κάποια φανερή επίδραση.  (Γράφημα 8). Τα 

αποτελέσματα είναι επαληθεύσιμα με αυτά της κυτταρικής βιωσιμότητας 

επειδή στη χαμηλότερη συγκέντρωση περισσότερα κύτταρα είναι 

διαθέσιμα για την έκφραση της ενεργότητας της αλκαλικής φωσφατάσης. 

• Στα αποτελέσματα που αφορούν τα κύτταρα με την δαβιγατράνη  πρέπει 

να επισημανθεί ότι δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές με τα κύτταρα 

που δεν περιέχουν το εν λόγω φάρμακο και στις δύο ομάδες πειραμάτων 

(Γράφημα 7,8) . Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι η αύξηση που 

προέκυψε στην 10-5 Μ του φαρμάκου στην ομάδα με το οστεογενές μέσο 

(Γράφημα 8). 

4.1.2.2 Ποσοτικοποίηση του ασβεστίου της ECM με χρώση αλιζαρίνης 
 
Ένας άλλος δείκτης διαφοροποίησης των κυττάρων είναι η χρήση του 

αντιδραστηρίου Alizarin Red S για τον προσδιορισμό  των επιπέδων του ασβεστίου. 

Τα αποτελέσματα παρατίθεται παρακάτω με τη μορφή διαγραμμάτων. 

 
Γράφημα 9 Βιοεναλάτωση Ca2+ με χρώση αλιζαρίνης των MC3T3-E1 κυττάρων μετά από 14 και 21 ημέρες στην 

ομάδα ελέγχου 
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Γράφημα 10 Βιοεναλάτωση Ca2+ με χρώση αλιζαρίνης MC3T3-E1 κυττάρων μετά από 14 και 21 ημέρες στην 
ομάδα με οστεογενές μέσο  
 
 

• Η ασπιρίνη δεν προκαλεί κάποια εντυπωσιακή αλλαγή στις τιμές της 

αλιζαρίνης σε καμία από τις συγκεντρώσεις στην ομάδα ελέγχου κατά τη 

14 ημέρα ενώ την 21 ημέρα παρατηρήθηκε ένα ποσοστό αύξησης στις 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις (Γράφημα 9). Όπως είναι φανερό, οι τιμές 

της ομάδας με το οστεογενές μέσο υπερτερούν έναντι αυτών της ομάδας 

ελέγχου. Αυτό οφείλεται στη παρουσία του β - γλυκεροφωσφωρικού στο 

οστεογενές μέσο. Στην συνθήκη λοιπόν αυτή, είναι εμφανής μια γραμμική 

μείωση από την χαμηλότερη στην υψηλότερη συγκέντρωση την 21 ημέρα 

και σχεδόν καμία αλλαγή στις 14 ημέρες (Γράφημα 10). 

 

• Τα κύτταρα με την κλοπιδογρέλη (Plavix, Iscover) εμφάνισαν αυξημένες 

τιμές αλιζαρίνης στις χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου και στις δύο 

ομάδες στις 21 ημέρες. Κυρίως βέβαια στην ομάδα με οστεογενές μέσο 

όπως είναι φανερό (Γράφημα 9,10). Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε σχεδόν 

καμία αλλαγή στις 14 ημέρες και στις δύο ομάδες των πειραμάτων σε 

σύγκριση με τα κύτταρα χωρίς την κλοπιδογρέλη (Γράφημα 9,10).  
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• Η δαβιγατράνη φάνηκε να προκαλεί αύξηση στα επίπεδα του ασβεστίου 

των κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκαν 

υψηλές τιμές στις πυκνές  συγκεντρώσεις στις 14 αλλά και στις 21 ημέρες 

(Γράφημα 9). Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και στην άλλη συνθήκη, 

την ομάδα με το οστεογενές μέσο, δηλαδή αύξηση των τιμών από τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις και στις δύο ημέρες των πειραμάτων 

(Γράφημα 10). 

 
 

4.1.2.3 Ποσοτικοποίηση κολλαγόνου με χρώση Sirius red 
 
Ο τελικός δείκτης οστεογενής έκφρασης που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη 

εργασία, για την επιβεβαίωση της κυτταρικής διαφοροποίησης ήταν η ανίχνευση του 

κολλαγόνου στην εξωκυττάρια μήτρα (ECM). Καταλήξαμε λοιπόν στα παρακάτω 

αποτελέσματα. 

 

 
 

Γράφημα 11 Ποσοτικοποίηση κολλαγόνου των MC3T3-E1 κυττάρων μετά από 3,6 και 13 ημέρες στην ομάδα 
ελέγχου 
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Γράφημα 12  Ποσοτικοποίηση κολλαγόνου των MC3T3-E1 κυττάρων μετά από 3,6 και 13 ημέρες στην ομάδα με 
οστεογενές μέσο  
 

 
 

• Τα κύτταρα παρουσία ασπιρίνης φάνηκαν να δρουν ανασταλτικά την 

τρίτη ημέρα, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στη 10-5 συγκέντρωση την 

έκτη ημέρα στα επίπεδα κολλαγόνου στην ομάδα με οστεογενές μέσο. 

Εκτός από την έκτη μέρα, στις υπόλοιπες μέρες παρατηρήθηκε αύξηση 

του κολλαγόνου, κυρίως στην πυκνότερη συγκέντρωση (Γράφημα 11). 

Στην ομάδα με οστεογενές μέσο, είναι εμφανής η μείωση του κολλαγόνου 

την τρίτη και έκτη ημέρα ενώ την 13 ημέρα δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σημαντική αλλαγή στα επίπεδα ασβεστίου (Γράφημα 12). 

 

• Η κλοπιδογρέλη (Plavix, Iscover) στις 6 και 13 ημέρες εμφάνισε χαμηλές 

τιμές ποσότητας κολλαγόνου με μόνο μία αύξηση στη χαμηλότερη 

συγκέντρωση του φαρμάκου (Γράφημα 11).  Στην ομάδα με το οστεογενές 

μέσο, την τρίτη μέρα παρατηρήθηκε μείωση του κολλαγόνου ενώ την 

έκτη, αύξηση όπως και προηγουμένως σε χαμηλή συγκέντρωση. Τέλος, 

αυτό που πρέπει να σημειωθεί για την 13 ημέρα είναι μία μικρή άνοδος 

στη τιμή του κολλαγόνου στην ενδιάμεση συγκέντρωση του φαρμάκου 

(Γράφημα 12). 
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• Όσο αφορά τη δαβιγατράνη, προκάλεσε μία αύξηση κολλαγόνου στα 

κύτταρα την 3 και τη 13 ημέρα σε όλες τις συγκεντρώσεις στην ομάδα 

ελέγχου. Το ίδιο φαινόμενο δεν επαναλήφθηκε και την έκτη μέρα, με 

εξαίρεση την χαμηλότερη συγκέντρωση που παρουσίασε ένα μικρό 

ποσοστό αύξησης (Γράφημα 11).  Στην ομάδα με το οστεογενές μέσο, 

παρατηρήθηκε μείωση στη παραγωγή του κολλαγόνου την τρίτη ημέρα 

και μία μικρή αύξηση στη πυκνότερη συγκέντρωση του φαρμάκου κατά 

την έκτη ημέρα. Αυξημένες τιμές κολλαγόνου παρατηρήθηκαν κατά τη 13 

ημέρα και στις τρεις συγκεντρώσεις (Γράφημα 12). 
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4.2 Κεραμικό Υλικό – Al2O3 

 

4.2.1 Πείραμα βιωσιμότητας και πολλαπλασιασμού 

4.2.1.1 Αντιδραστήριο Prestoblue™ 
 
To Al2O3 χρησιμοποιείται κατά κόρον ως βιουλικό για εμφυτεύματα δοντιών ή 

αντικαταστάσεις αρθρώσεων χάρη στην υψηλή βιοσυμβατότητα και την μηχανική 

αντοχή του. Ωστόσο ως βιοαδρανές υλικό δεν κατέχει χαρακτηριστικά συγκόλλησης 

με τα οστά [78, 79]. Η προσκόλληση, βιωσιμότητα και κατ’ επέκταση ο 

πολλαπλασιασμός των κυττάρων, εξαρτάται από τη βιοχημεία του περιβάλλοντος και 

την τοπογραφία της επιφάνειας κάθε υλικού όπου τοποθετούνται τα κύτταρα [80]. 

Στη προκειμένη περίπτωση το πορώδες  (75%) υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

Al2O3 με μεγέθη πόρων 0,32 και 0,56 mm. Το αντιδραστήριο Prestoblue 

χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθεί η βιωσιμότητα που προσδίδει στα κύτταρα το 

πορώδες Al2O3.Τα αποτελέσματα παρατίθεται παρακάτω ως προς τον αριθμό των 

κυττάρων και ως προς την % σύγκριση με υλικό χωρίς πόρους. 

 

 

 
 

Γράφημα 13  Κυτταρική βιωσιμότητα και πολλαπλασιασμός των MC3T3-E1 κυττάρων μετά από 2,4,7,14 και 21 
ημέρες πάνω σε 75% πορώδη δείγματα Al2O3 
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Γράφημα 14 Κυτταρική βιωσιμότητα και πολλαπλασιασμός των MC3T3-E1 κυττάρων μετά από 2,4,7,14 και 21 
ημέρες πάνω σε 75% πορώδη δείγματα Al2O3 κανονικοποιημένα με δείγμα Al2O3 χωρίς πόρους 
 

• Από τα παραπάνω διαγράμματα διαπιστώνουμε ότι τα πορώδη υλικά που 

μελετήσαμε παρουσιάζουν αύξηση του αριθμού κυττάρων τρεις έως τέσσερις 

φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με το υλικό χωρίς πόρους. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι αναμενόμενο, επειδή τα κύτταρα στο υλικό χωρίς σχεδόν πόρους 

προσκολλώνται μόνο στην επιφάνεια σε αντίθεση με τα πορώδη υλικά που 

μπορούν να εισχωρήσουν και στους πόρους. Τα κύτταρα λοιπόν μπόρεσαν να 

προσκολληθούν, να επιβιώσουν και με τη πάροδο του χρόνου να 

πολλαπλασιαστούν. Πιο συγκεκριμένα, στα πορώδη υλικά που μας 

ενδιαφέρουν, με μέγεθος πόρων 0,32 και 0,56 mm αντίστοιχα, υπάρχει μία 

ανοδική αύξηση του πληθυσμού με μέγιστη τιμή και στα δύο υλικά την 14 

ημέρα και μείωση την 21 ημέρα. Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να 

διαπιστώσουμε ότι το υλικό με το μεγαλύτερο μέγεθος πόρων παρουσιάζει σε 

όλα τα χρονικά διαστήματα που διεξήχθησαν τα πειράματα, αυξημένες τιμές 

του πληθυσμού των MC3T3-E1 κυττάρων σε σχέση με το υλικό με 

μικρότερους πόρους. Το αποτέλεσμα αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στο 

υλικό με μεγαλύτερο μέγεθος πόρων περισσότερα κύτταρα έχουν τη 

δυνατότητα  να εισχωρήσουν και στη συνέχεια να πολλαπλασιαστούν σε 

σύγκριση με το μικρότερο μέγεθος.  
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4.2.2 Πειράματα κυτταρικής μορφολογίας 
 
Τα πειράματα για το προσδιορισμό της μορφολογίας των MC3T3-E1 

πραγματοποιήθηκαν για να επιβεβαιώσουν ποιοτικά την βιωσιμότητα και κατ’ 

επέκταση τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων που προσδιορίστηκαν ποσοτικά 

παραπάνω, με βάση το αντιδραστήριο Prestoblue™.  Οι εικόνες που παρατίθεται 

παρακάτω  από την Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, διαφοροποιούνται ως προς 

τη μεγέθυνση λόγω καλύτερης απεικόνισης. 

4.2.2.1 Ηλεκτρονική  μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 
 
 

Εικόνα 24 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,32 mm μετά από 2 ημέρες 
 
 

 
Εικόνα 25 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,56 mm μετά από 2 ημέρες 
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Εικόνα 26 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με χωρίς σχεδόν πόρους μετά από 2 ημέρες 
 
 
 

 
 

Εικόνα 27 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,32 mm μετά από 4 ημέρες 
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Εικόνα 28 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,56 mm μετά από 4 ημέρες 
 

   
Εικόνα 29 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με χωρίς σχεδόν πόρους μετά από 4 ημέρες 

 
 

 
 
Παρατηρήσεις 

 
Από τις παραπάνω εικόνες μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε τον μικρό ως και 

ανύπαρκτο αριθμό κυττάρων στα δύο πορώδη υλικά μεταξύ της δεύτερης και της 

τέταρτης ημέρας. Το υλικό με σχεδόν χωρίς πόρους φαίνεται να είναι αφιλόξενο για 

την προσκόλληση των κυττάρων γιατί παρά τα κύτταρα που έχει στην επιφάνεια του, 

τα κύτταρα παρουσιάζουν μία διαφορετική μορφολογία από τα υγιή. Εικόνες από τις 

7, 14, 21 ημέρες πειραμάτων δεν παρουσιάζονται στην εργασία επειδή δεν φαίνονται 

να υπάρχουν κύτταρα. Αυτό ίσως να οφείλεται στη τάση των κυττάρων να 

εισέρχονται βαθιά μέσα στους πόρους. 
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4.2.2.2 Εστέρας καρβοξυφλουοροσκεΐνης (CFSE) 

 
                                    Εικόνα 30 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε πολυστρυρένιο μετά από 4 ημέρες 

 
Εικόνα 31 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,32 mm μετά από 4 ημέρες 
 

  
 
Εικόνα 32 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,56 mm μετά από 4 ημέρες 
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Εικόνα 33 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με χωρίς σχεδόν πόρους μετά από 4 ημέρες 
 
 

Διαμιδινοφαινυλινδόλη (DAPI) 
 

 
                          Εικόνα 34 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε πολυστρυρένιο μετά από 14 ημέρες 
 

 
 
 

                           
 
Εικόνα 35 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,32 mm μετά από 14 ημέρες 
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Εικόνα 36 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με μέγεθος πόρων 0,56 mm μετά από 14 ημέρες 
 
 
 

 
 

Εικόνα 37 MC3T3-E1 κύτταρα πάνω σε 75% πορώδη υλικά Al2O3 με χωρίς σχεδόν πόρους μετά από 14 ημέρες 
 
 

Παρατηρούμε από τις φωτογραφίες που προέκυψαν από τα πειράματα ποσοτικού 

προσδιορισμού των κυττάρων , δεν φαίνονται κύτταρα. 
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5.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα οστά αποτελούν ένα σύνθετο ιστό αποτελούμενο από ανόργανα άλατα που 

εναποτίθενται στην οργανική μήτρα κολλαγόνου. Οι βασικοί τύποι κυττάρων που 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη παραπάνω διαδικασία είναι οι οστεοβλάστες, οι 

οστεοκλάστες και τα οστεοκύτταρα [85]. Η επούλωση των οστών είναι μια από τις 

πιο σύνθετες διαδικασίες και αποσκοπούν στην αποκατάσταση του οστού χωρίς το 

σχηματισμό ουλής, με τελικό αποτέλεσμα που μοιάζει με την προηγούμενη 

κατάσταση του αδιάσπαστου οστού [86]. Ο πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση 

των κυττάρων που συμμετέχουν στην ανακατασκευή οστού επηρεάζονται από την 

ύπαρξη φαρμάκων θετικά είτε αρνητικά [87].  Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα 

προορίζονται για την πρόληψη και την αποφυγή της συσσωμάτωσης των 

αιμοπεταλίων που προκαλούν αρτηριακή θρόμβωση [88]. Στην παρούσα εργασία 

μελετήθηκαν για την επίδραση τους στην οστεογένεση. Η κυτταρική σειρά MC3T3-

E1 που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία για τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων, παράγει προσταγλαδίνες (PGs). Οι προσταγλαδίνες, και ιδιαίτερα η 

PGE2 επηρεάζουν την ανάπτυξη και διαφοροποίησή τους [89]. Η ασπιρίνη ανήκει 

στην κατηγορία των NSAIDs, ειδικότερα στους αναστολείς των κυκλοοξυγενασών 

και αναστέλλει τους μεταβολίτες της κυκλοοξυγενάσης όπως τη PGE2 [90]. 

Ορισμένοι συγγραφείς αποδίδουν την αρνητική επίδραση των NSAIDs στους 

οστεοβλάστες σε μειωμένη σύνθεση των προσταγλανδινών, οι οποίες δρουν ως 

παράγοντες ανάπτυξης των οστών στα κύτταρα [91]. Επομένως, υπάρχει κάποια 

διαμάχη σχετικά με τη δυσμενή ή όχι επίδραση των NSAIDs στην ανάπτυξη των 

οστεοβλαστών. Οι αμφιλεγόμενες απόψεις μπορεί να οφείλονται σε πολλούς 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της δοσολογίας ή της διάρκεια της θεραπείας  

[86, 92].  

Oι Harder et al. έδειξαν με τα αποτελέσματά τους την επιβλαβή επίδραση των 

NSAIDs στην επούλωση των οστών [93]. Oι Barry et al. τονίζουν ότι οι υψηλές 

δόσεις και η μεγαλύτερη διάρκεια χορήγησης των φαρμάκων στους ασθενείς 

προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις κατά την επούλωση των οστών [94]. Πολλές 

μελέτες υποστηρίζουν την αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων από την 

ασπιρίνη σε διάφορα κύτταρα και κυτταρικές σειρές. Οι Lin et al. αναφέρουν τον 

ανασταλτικό χαρακτήρα της ασπιρίνης σε ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα 

(MSCs), ενώ τονίζουν ότι δεν έχει καμία φανερή επίδραση στη διαφοροποίηση αυτών 
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[95]. Πειράματα στα ίδια κύτταρα από τους Wang et al. έδειξαν ανασταλτική δράση 

στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων από την ασπιρίνη, που ίσως να οφείλεται στο 

μηχανιστικό μονοπάτι της Wnt/β κατενίνης [96]. Τα ίδια αποτελέσματα έδειξαν και οι 

Wang et al. στα D-1 κύτταρα, δηλαδή τις τοξικές και ανασταλτικές ιδιότητες των 

NSAIDs στο πολλαπλασιασμό των κυττάρων κυρίως στην 10-5 Μ [97]. H μελέτη των 

Coetzee et al. έδειξε ότι ο πολλαπλασιασμός των MC3T3-E1 κυττάρων μειώνεται σε 

όλες τις συγκεντρώσεις που εφάρμοσαν [98]. Σε αντιπαράθεση έρχονται 

αποτελέσματα άλλων ερευνητών που καταλήγουν σε διαφορετικές εκτιμήσεις από τις 

προηγούμενες. Ένας από αυτούς, ο Fujimory et al. έδειξε ότι η ασπιρίνη έχει θετική 

επίδραση στα MC3T3-E1 κύτταρα επαληθεύοντας και τα αποτελέσματα μας [89]. 

Στην ίδια κυτταρική σειρά, οι Igarishi et al. ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη ποσότητα της 

δραστηριότητας της αλκαλικής φωσφατάσης παρουσιάστηκε την 15 ημέρα  ενώ 

έπεσε την 21 ημέρα [99], όπως και στα δικά μας αποτελέσματα. Ένας άλλος 

ερευνητής, ο Chang et al. βρήκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές κυτταροτοξικές 

επιδράσεις στα D1- κύτταρα, ενώ η μείωση του πληθυσμού συμβαίνει στη 

συγκέντρωση 10-5 Μ [100]. Tέλος, τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με εκείνα των 

Igarishi et al. και Coetzee et al. που πρότειναν ότι τα MC3T3-E1 επέδειξαν ένα 

υψηλό επίπεδο δραστικότητας ALP μετά από 14 ημέρες [59]. Μία αναφορά από τους 

De Luna-Bertos et al. στην MG-63 κυτταρική σειρά έδειξε ότι τα NSAIDs δεν έχουν 

δυσμενείς επιδράσεις στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε in vitro πειράματα σε 

συγκεντρώσεις από 10-6 έως 10-5 M [91]. Oι Abukawa et al. έδειξαν με πειράματα 

βιοεναλάτωσης σε ανθρώπινα μεσεγχυματικά κύτταρα ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις 

ιβουπροφένης, η οποία ανήκει στα NSAIDs, καταστέλλουν την εναπόθεση 

ανόργανων αλάτων [101].  

Η κλοπιδογρέλη αναστέλλει τη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων που προκαλείται από 

την ADP [8]. Κατά την in vivo μελέτη των Yalcin et al. η κλοπιδογρέλη φαίνεται να 

επάγει την απόπτωση σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα, όπως υποδεικνύεται από την 

κυτταρική μορφολογία και τα επίπεδα DNA [102]. Oι Lin et al. έδειξαν ότι η 

κλοπιδογρέλη σε ανθρώπινα MSCs έχει θετική επίδραση στο πολλαπλασιασμό του 

πληθυσμού τους [95]. Η μελέτη των Maseneni et al. έδειξε ότι η κλοπιδογρέλη είναι 

τοξική για τα hMSCs ξεκινώντας από τη συγκέντρωση των 10 μΜ [103]. Τέλος, 

σύμφωνα με τους Syberg et al. σε in vitro μελέτη, η κλοπιδογρέλη προκάλεσε 

επιβράδυνση της ανάπτυξης των οστεοβλαστών και μειωμένη βιωσιμότητα των 

κυττάρων μειώνοντας το σχηματισμό των οστών, τη δραστηριότητα της ALP, και την 
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παραγωγή κολλαγόνου. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρομοριακές συγκεντρώσεις της 

κλοπιδογρέλης επιβραδύνουν την ανάπτυξη των οστεοβλαστών κατά τη διάρκεια της 

πρώτης έως της έβδομης ημέρας. Τέλος, η μελέτη έδειξε ότι ο μειωμένος αριθμός 

κυττάρων μετά από 4 έως 7 ημέρες καλλιέργειας αποδεικνύει ότι  η συνεχής θεραπεία 

κλοπιδογρέλης επιβραδύνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, όπως τα 

αποτελέσματα μας, καταλήγοντας σε μειωμένη διαφοροποίηση σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Έτσι, η αναστολή του σχηματισμού των οστών είναι πιθανό να 

προκαλείται από την μείωση του αριθμού των οστεοβλαστών και κατά συνέπεια, τη 

συνολική μείωση της δραστηριότητας  της ALP και της παραγωγής  κολλαγόνου 

[104].  

Όσο αφορά το φάρμακο με την ονομασία Pradaxa, μέλος μιας νέας ομάδας 

αντιπηκτικών, δεν υπάρχουν αρκετά μελέτες γι’ αυτό σε σχέση με την οστεογένεση 

στη βιβλιογραφία. Τα αντιπηκτικά χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τη 

θεραπεία θρομβοεμβολικών νοσημάτων, τη θεραπεία καρδιακών προσβολών και την 

πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων [9]. Η δαβιγατράνη αποτελεί  αναστολέα της 

δραστικής θέσης της θρομβίνης. Με την αναστολή της θρομβίνης, η δαβιγατράνη 

εμποδίζει τη μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες καθώς και την αναστολή της 

ινωδόλυσης [105]. Σχετικά όμως με την οστεογένεση, πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

θρομβίνη όταν προσδεθεί στους κατάλληλους PARs υποδοχείς (protease-activated 

receptors) ενισχύει των πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την απελευθέρωση των 

προσταγλανδινών  [106, 107]. 

Σχετικά με τη μελαγατράνη, η οποία ανήκει στην ίδια ομάδα με τη δαβιγατράνη, είχε 

αρνητική επίδραση στο πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών και στην ενεργότητα 

της ALP σε χαμηλές συγκεντρώσεις και καμία επίδραση στη σύνθεση πρωτεϊνών των 

κυττάρων. Επιπλέον, η μελαγατράνη προκάλεσε μείωση του κολλαγόνου τύπου Ι 

σύμφωνα με την αναφορά των Winkler et al. [108]. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν εν μέρει με τα δικά μας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε αύξηση της 

δραστηριότητας της αλκαλικής φωσφατάσης σε συγκέντρωση 10-5 Μ και μείωση 

στον πληθυσμό των κυττάρων στην ομάδα ελέγχου, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στην 

υψηλότερη συγκέντρωση στην ομάδα με το οστεογενές μέσο. 

Συμπερασματικά, μέσα από τις μελέτες της διεθνής βιβλιογραφίας τίθεται το 

ερώτημα πως τα αντιθρομβωτικά φάρμακα επηρεάζουν τη βιολογία του οστού. Ενώ 

έχουν προταθεί κάποιοι μηχανισμοί για την ερμηνεία του ερωτήματος, ακόμα δεν έχει 

διατυπωθεί τελική ερμηνεία. Στις in vivo μελέτες επικρατεί μια ευρεία ομοφωνία για 
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την ταυτόχρονη διέγερση της οστεοκλαστικής επαναρρόφησης και της αναστολής της 

οστεοβλαστικής σύνθεσης του οστού που οδηγούν σε μείωση του δοκιδώδους οστού 

και απώλεια των μηχανικών ιδιοτήτων του [109]. Παρότι έχουν περιγραφεί πολλές in 

vitro μελέτες, δεν έχει διατυπωθεί ο ακριβής μηχανισμός της αναστολής και συνεπώς 

παραμένει άγνωστος. Οι οστεοβλάστες εκφράζουν διάφορους πουρινεργικούς  

υποδοχείς στους οποίους προσδένονται ATP, ADP και άλλα νουκλεοτίδια [110]. Η 

ανταγωνιστική δράση μεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων για τους υποδοχείς 

P2Y είναι μια πιθανή αιτία αναστολής της ανάπτυξης των οστεοβλαστών. Η 

ενεργοποίηση του NF-κΒ και η οστεοκλαστική επιβίωση λόγω του P2Y6 υποδοχέα 

καθώς και η πρόσδεση ATP στον P2Y2 υποδοχέα, αναστέλλει τη διαδικασία της 

βιοεναλάτωσης από τους οστεοβλάστες. Οι παραπάνω παράγοντες διαδραματίζουν 

βασικό ρόλο στην καθυστέρηση της επούλωσης ενός οστικού ελλείμματος [111]. 

 

Πληθώρα μελετών έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με το Al2O3 ως 

βιοκεραμικό. Η υψηλή αντοχή του στη διάβρωση και τη φθορά, η εξαιρετική 

βιοσυμβατότητα και η υψηλή δύναμη συμπίεσης [112] αποτέλεσαν εναρκτήρια 

χαρακτηριστικά των μελετών. Εφαρμογές του στην οδοντιατρική και ορθοπεδική  

όσον αφορά αντικαταστάσεις αρθρώσεων ή οδοντικών εμφυτευμάτων είναι γνωστές 

[113]. Επιπλέον, ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται ευρέως 

την τελευταία δεκαετία λόγω της εξαιρετικής βιοσυμβατότητας και των χαμηλών 

ποσοστών φθοράς καθώς και λόγω του χαμηλού συντελεστή τριβής [114]. Παρ’ όλα 

αυτά, τα κεραμικά υλικά Al2O3 δεν αποτελούν τα ιδανικά οδοντικά και ορθοπεδικά 

εμφυτεύματα λόγω της ανεπαρκούς συγκόλλησης μεταξύ του οστού και του 

εμφυτεύματος που μπορούν να οδηγήσουν σε χαλάρωση ολικής αποκατάστασης 

άρθρωσης ή απόσπαση των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων [115, 116]. Για την 

επίλυση αυτών των προβλημάτων καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση της 

βιοσυμβατότητας και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης κυττάρων με το υλικό [84]. 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν γίνει με βάση το νανοπορώδες Al2O3 σχετικά με την 

οστεογένεση. Οι Webster et al. διαπίστωσαν αύξηση του πληθυσμού των 

οστεοβλαστών σε δείγματα Al2O3 σε διάστημα πέντε ημερών [116]. Στα ίδια 

συμπεράσματα καταλήγουν οι Song et al. παρατηρώντας αύξηση της κυτταρικής 

σειράς MG-63 σε πειράματα βιωσιμότητας, κυρίως στο μικρότερο μέγεθος πόρων 

που μελέτησαν, αυτό των 20 nm [84]. Οι Popat et al. κατέληξαν στην αναφορά τους 

ότι η νανοπορώδης επιφάνεια του Al2O3 είχε υψηλότερη προσκόλληση MSCs 
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κυττάρων σε σύγκριση με επιφάνειες άμορφου Al2O3 [113]. Σύμφωνα με μία άλλη 

αναφορά, οι Chanda et al. πραγματοποίησαν πειράματα βιωσιμότητας και κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας την οστεοβλαστική σειρά OPC1 σε δείγματα 

Al2O3 με μέγεθος πόρων 1 μm και 12 μm. Στο δείγμα με το μεγαλύτερο μέγεθος 

παρατήρησαν και τη μεγαλύτερη αύξηση κυτταρικού πληθυσμού στις 16 μέρες 

καλλιέργειας [112]. Επιπλέον, οι Josset et al. μελέτησαν οστεοβλάστες σε διάφορα 

κεραμικά υλικά μεταξύ των οποίων και του Al2O3. Μετά από πειράματα κυτταρικής 

βιωσιμότητας έως και 28 ημέρες συμπέραναν τη σταδιακή αύξηση του πληθυσμού 

έως τη 15 ημέρα και την εμφανή μείωση των κυττάρων τις επόμενες ημέρες [117]. Οι 

παραπάνω αναφορές συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας 

σχετικά με τα πειράματα της κυτταρικής βιωσιμότητας.  
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