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                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο της μέρος, 

στόχος ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση των μορίων ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους στον πολλαπλασιασμό και στην οστική  διαφοροποίηση σε προ-

οστεοβλαστικά κύτταρα.  Στο δεύτερο μέρος, ερευνήθηκε η επίδραση των πόρων των 

κεραμικών υλικών φωσφορικού ασβεστίου στην ανάπτυξη προ-οστεοβλαστικών  

κυττάρων για εφαρμογή στην ανάπλαση οστού.  

H φλεβική θρομβοεμβολή είναι μια σημαντική επιπλοκή που παρατηρείται μετά από 

ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται για αποκατάσταση 

οστικών ελλειμμάτων λαμβάνουν ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους για την 

πρόληψη θρόμβων. Για το σκοπό αυτό έγινε μελέτη της επίδρασης διαφορετικών 

συγκεντρώσεων ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους με την εμπορική ονομασία 

Clexane, Fraxiparine, Heparin Leo και Ivormax στην οστική διαφοροποίηση προ-

οστεοβλαστικών κυττάρων. Τα πειραματικά ευρήματα δείχνουν να μην δρουν τοξικά 

στη βιωσιμότητα και στον πολλαπλασιασμό των προ-οστεοβλαστικών κυττάρων. Ως 

προς την οστική διαφοροποίηση υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις στις διαφορετικές 

συγκεντρώσεις των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους.  

Στο δεύτερο μέρος, διερευνάται η επίδραση του πορώδους και του μεγέθους των 

πόρων σε δείγματα φωσφορικού ασβεστίου στη συμπεριφορά προ-οστεοβλαστικών 

κυττάρων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, τον πολλαπλασιασμό και τη μορφολογία 

τους. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε αυξημένος κυτταρικός πολλαπλασιασμός στα 

δείγματα με πορώδες 75% σε σύγκριση με το πορώδες 60%, χωρίς να παίζει ιδιαίτερο 

ρόλο το μέγεθος των πόρων (0.28 ή 0.50 mm). Επιπλέον, η εξαιρετική μορφολογία 

των κυττάρων κατά την ανάπτυξή τους σε ιστό στο εσωτερικό των πόρων των 

δειγμάτων, καθιστά τα υλικά αυτά κατάλληλα βιοϋλικά για χρήση στην 

αποκατάσταση οστού.  
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Οστεοβλάστες ως μοντέλο in vitro έρευνας 
Η διαδικασία σχηματισμού του οστού, η αναδιαμόρφωση και η επούλωση του 

περιλαμβάνει μια συντονισμένη δράση διαφόρων τύπων κυττάρων. Το οστό είναι 

ένας σύνθετος αγγειακός, ανοργανοποιημένος ιστός με δυναμική και συμμετέχει σε 

διάφορες λειτουργίες. Χρησιμεύει ως συνδετικό τμήμα για τους μυς και τους 

τένοντες, προστατεύει και στηρίζει τα εσωτερικά όργανα και ενεργεί συνεργατικά 

στην προώθηση της ανοργανοποίησης. Στο πλαίσιο της μηχανικής ιστών, το οστό 

συμπεριλαμβάνει επίσης τη σημαντική λειτουργία του προστατευτικού καλύματος 

του μυελού των οστών που είναι η κύρια πηγή πολυδύναμων κυττάρων και το κέντρο 

της αιμοποίησης [Czekanska ΕΜ et al., 2012]. 

    Από την πρώτη απόπειρα της απομόνωσης και της in vitro καλλιέργειας των  

οστεοβλαστικών κυττάρων από ενήλικα ανθρώπινα οστά [Bard et al, 1972], έχει γίνει 

μεγάλη βελτίωση στη γνώση γύρω από τη βιολογία των οστών και ειδικότερα των 

οστεοβλαστικών κυττάρων. Οι σταθερές οστεοβλαστικές κυτταρικές σειρές έχουν 

αναπτυχθεί ως μοντέλο για την in vitro έρευνα. Σε πιο πρόσφατες μελέτες, τα 

κύτταρα των οστεοβλαστών χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

βιοσυμβατότητας και της προώθησης σχηματισμού οστού των νέων βιοϋλικών.  

    Διαφορετικά μοντέλα κυτταροκαλλιέργειας έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη 

της κυτταρικής βιολογίας των οστεοβλαστών. Η χρήση κάθε μοντέλου κυττάρων σε 

in vitro έρευνα, παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν από την έναρξη μιας επιστημονικής έρευνας. Για παράδειγμα, 

τα πρωτογενή κύτταρα είναι ελκυστικά από ερευνητικής άποψης επειδή αντανακλούν 

την in vivo συμπεριφορά των κυττάρων, και ως εκ τούτου, έχουν περισσότερες 

προκλινικές και κλινικές εφαρμογές. Όμως, μια κυτταρική σειρά όπως είναι τα 

ΜC3T3-E1  μπορεί να δώσει απεριόριστο αριθμό κυττάρων, ομοιογενή συμπεριφορά 

καθώς και φαινοτυπική διαφοροποίηση από προ-οστεοβλάστες σε ώριμους 

οστεοβλάστες [Czekanska ΕΜ et al., 2012]. 

     Ειδικότερα, η πρωτογενής κυτταροκαλλιέργεια δημιουργείται από μεμονωμένα 

κύτταρα που λαμβάνονται από όργανα ζώων, με μία ειδική διαδικασία (π.χ 

θρυψινοποίηση). Ύστερα από ορισμένες ημέρες καλλιέργειας και πολλαπλασιασμού, 

τα κύτταρα στο μονοκυτταρικό ταπήτιο γίνονται πιο πολλά, και αποκτούν τέτοιο 

βαθμό επαφής μεταξύ τους που διακόπτεται ο πολλαπλασιασμός τους. 
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 Όμως, στην περίπτωση της κυτταρικής σειράς, όταν σταματήσει ο πολλαπλασιασμός 

τους η καλλιέργεια θεωρείται “πλήρης”. Προκειμένου να επιβιώσει η καλλιέργεια θα 

πρέπει να αποκολληθούν τα κύτταρα από το υπόστρωμα τους (με τη βοήθεια της 

θρυψίνης και του αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικού οξέος, EDTA) και να μεταφερθούν 

σε μια άλλη φλάσκα σε μικρότερη συγκέντρωση, αυξάνοντας τον αριθμό κυτταρικής 

γενιάς κατά ένα. Σε μια σταθερή κυτταρική σειρά όπως είναι και τα MC3T3-Ε1 

κύτταρα, όσες φορές και να γίνει ανακαλλιέργεια, αυτά παρουσιάζουν σταθερά 

χαρακτηριστικά [Βιολογία κυττάρου, Μαργαρίτης]. 

 

 
Εικόνα 1: Καλλιέργεια των MC3T3-Ε1 κυττάρων μετά από 2-ημέρες(a) και μετά από 4- 
ημέρες(b) [Sudo H et al.,1983]. 
 

 

 

Πρωτογενή κύτταρα  

Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα κύτταρα πέρα από τα ανθρώπινα ως μοντέλο in vitro 

έρευνας λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των ανθρώπινων οστεοβλαστών 

κυττάρων αλλά και της φαινοτυπικής τους ετερογένειας. Στους ανθρώπους, η 

απομόνωση των κυττάρων του οστού περιορίζεται κυρίως σε μεγάλα οστά, όπως 

είναι η κάτω γνάθος. Αντίθετα, μπορούν να αποκτηθούν πιο εύκολα από τα οστά 

ζώου, όπως είναι το κρανίο. Επιπλέον, μπορεί να γίνει επιλογή του ζώου σε σχέση με 

την ηλικία, το βάρος και το φύλο. Σε αντίθεση, η απομόνωση από ανθρώπινους δότες 

περιορίζεται από παθολογικά αίτια. Από την άλλη πλευρά, το μειονέκτημα των 

ζωικών κυττάρων είναι οι διαφορές μεταξύ των ειδών, καθιστώντας προβληματική 

την προέκταση των αποτελεσμάτων σε ανθρώπινο επίπεδο [Pearce et al., 2007]. 
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Κύτταρα από ποντίκι  
Οι πληθυσμοί των οστεοβλαστικών κυττάρων μπορούν να ληφθούν από διάφορες 

σκελετικές περιοχές των ποντικών, περιλαμβανομένων το θόλο, τα μακρά οστά και 

τους σπονδύλους. Ο Ecarot-Chartier και οι συνεργάτες του (1983) απομόνωσαν 

πρωτογενείς οστεοβλάστες από τον θόλο κρανίου νεογέννητου ποντικού μέσω της 

μετανάστευσης από τους πολιτισμούς μοσχεύματος. Ομοίως, η μεταναστευτική 

απομόνωση έχει χρησιμοποιηθεί  και σε κύτταρα από το σπογγώδες οστό του ουραίου 

σπονδύλου του ποντικού [Lomri et αl., 1988]. Τα οστεοβλαστικά κύτταρα από τις 

καλλιέργειες της απόφυσης, τόσο του κρανιακού θόλου όσο και του ουραίου 

σπονδύλου, φέρεται να συνθέτουν την εξωκυττάρια μήτρα, η οποία υφίσταται 

ασβεστοποίηση υπό την παρουσία του φωσφορικού υποστρώματος [Ecarot-Charrier 

et al., 1988; Lomri et al.,1988]. Αυτή η διαδικασία, παρήγαγε έναν ιστό που έμοιαζε 

με την υπερδομή του οστού [Ecarot-Charrier et αl., 1983; Ecarot-Charrier et αl., 

1988]. 

 
 
 

Kυτταρικές σειρές 
Οι αθανατοποιημένες κυτταρικές σειρές έχουν πολλά πλεονεκτήματα, 

συμπεριλαμβανομένης της εύκολης συντήρησης, τον απεριόριστο αριθμό των 

κυττάρων χωρίς την ανάγκη απομόνωσης και μια σχετική φαινοτυπική σταθερότητα. 

Από την άλλη πλευρά, κάποιες αναφορές παρουσιάζουν στοιχεία προόδου της 

φαινοτυπικής ετερογένειας μεταξύ των κυτταρικών σειρών, η οποία συσχετίζεται με 

την παρατεταμένη ανακαλλιέργεια των κυττάρων [Grigoriadis et al., 1985; Leis et al., 

1997; Wang et al., 1999]. Επιπλέον, τόσο οι κλωνοποιημένες και οι μη κλνοποιημένες 

κυτταρικές σειρές, στο στάδιο που λαμβάνονται, δεν αντικατοπτρίζουν όλο το φάσμα 

των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των κανονικών οστεοβλαστικών κυττάρων. 

Πέρα από αυτά τα μειονεκτήματα, η χρήση των κυτταρικών σειρών των 

οστεοβλαστών είναι διαδεδομένη. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κυτταρικές 

σειρές είναι: MC3T3-Ε1 [Quarles LD et al., 1992], hFOB [Harris A et al., 1995], 

MG-63 [Billiau A et al., 1977], SaOs-2 [Rodan et al., 1987] και U2OS [Ponten J and 

Saksela E, 1967].  
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Κυτταρικές σειρές από ποντίκι 
Μια δημοφιλής κυτταρική σειρά οστεοβλαστών είναι τα MC3T3-E1 με 

αντιπροσωπευτικό φαινότυπο προ-οστεοβλαστών [Wang D et al., 1999]. Διάφοροι 

υπο-κλώνοι έχουν συσταθεί από αυτή τη κλωνική κυτταρική σειρά του νεογέννητου 

κρανιακού θόλου του ποντικού . Πέντε από τους  υπο-κλώνους (4, 8, 11, 14 και 26) 

έχουν δείξει ανοργανοποίηση με την προσθήκη του ασκορβικού οξέος και του 

ανόργανου φωσφορικού [Wang D et al., 1999]. Η ανοργανοποίηση των υπο-κλώνων 

εκφράζει υψηλά επίπεδα mRNA για BSP, οστεοκαλσίνη, και ΡΤΗ / PTHrP υποδοχέα 

[Sudo H et al., 1983]. Τα κύτταρα πολλαπλασιάστηκαν in vitro και έγινε σύνθεση 

κολλαγόνου τύπου Ι από την 3η ημέρα καλλιέργειας. Ταυτόχρονα, η ενεργότητα του 

ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης αυξήθηκε από την 3η ημέρα έως την 21η. Η 

ανοργανοποίηση σημειώθηκε κατά την 14η ημέρα [Quarles LD et al., 1992]. 

     To ασκορβικό οξύ και το β- γλυκοφωσφορικό (β-GP) είναι προαπαιτούμενα για 

την ανοργανοποίηση της μήτρας σε MC3T3-Ε1 κυττάρα. Με την απουσία των 

διεγερτών, η ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 

και αποτυγχάνει να οδηγήσει σε ανοργανοποίηση [Hong D et al., 2010]. Η 

διαφοροποίηση των MC3T3-Ε1 κυττάρων επηρεάζεται επίσης και από τον τύπο του 

ορού που χρησιμοποιείται στο θρεπτικό μέσο της κυτταροκαλλιέργειας. Ο ορός 

παρέχει κυτοκίνες και αυξητικούς παράγοντες [Yohay DA et al., 1994]. Με την 

προσθήκη του πλήρους ορoύ εμβρύου μόσχου, αυξάνεται η δυνατότητα 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων κατά την πρώιμη διαφοροποίηση. Επιπλέον, η 

ενεργότητα του ενζύμου της αλκαλικής φωσφατασης, οι πρωτεΐνες και η έκφραση 

mRNA  είναι αυξημένες στο μετα-πολλαπλασιαστικό στάδιο σε σύγκριση με τα 

κύτταρα που διατηρούνται σε μέσο με τη ρητίνη/απογυμνωμένο με τον ενεργό ορό 

άνθρακα [Yohay DA et al., 1994]. Στην κυτταρική σειρά MC3T3-E1, σε μεγάλες 

γενιές, (άνω των 36) μειώνεται η δυναμική του πολλαπλασιασμού. Σε πολύ μεγάλες 

γενιές, (πάνω από 60) παρουσιάζουν ασυνεπή κυτταρικό κύκλο [Grigoriadis AE et 

al., 1985] παρόμοια με τα ανθρώπινα κύτταρα. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά την 

κυτταρική σειρά MC3T3-E1  ελκυστικό εργαλείο για τις in vitro έρευνες για οστική 

ανακατασκευή και  σχηματισμό. 
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Θρεπτικό μέσο κυτταροκαλλιέργειας 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων θρεπτικού μέσου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε καλλιέργεια οστεοβλαστών. Οι βασικοί τύποι που χρησιμοποιούνται είναι DMEM, 

DMEM/F12 ή a-ΜΕΜ χωρίς να σημαίνει ότι είναι οι μόνοι. Λόγω των διαφορετικών 

συστατικών του θρεπτικού μέσου και της συγκέντρωσης των προσθέτων του, τα 

αποτελέσματα μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του θρεπτικού μέσου που 

χρησιμοποιείται [Coelho MJ et al., 2000], και το pΗ του [Arnett TR et al., 1994; 

Arnett, HC 2003]. Συνήθως, χρησιμοποιούνται πρόσθετα όπως η δεξαμεθαζόνη, 

1,25(ΟΗ)2D3 , το β-γλυκεροφωσφορικό και το ασκορβικό οξύ, τα οποία προωθούν 

τις λειτουργίες των οστεοβλαστών [Arnett TR, 1990 ; Jorgensen NR et al., 2004].  

    Το θρεπτικό μέσο κυτταροκαλλιέργειας a-MEM (minimum essential medium 

eagle) χρησιμοποιήθηκε για την επιβίωση και την ανάπτυξη των κυττάρων MC3T3-

Ε1. Παρέχει στα κύτταρα τα απαραίτητα αμινοξέα, τις βιταμίνες και τα άλατα. 

Επιπλέον, προστέθηκε η στρεπτομυκίνη για την αποφυγή μόλυνσης της 

κυτταροκαλλιέργειας αλλά και 10% FBS (Fetal Bovine Serum) ο οποίος είναι ορός 

μετά την πήξη του αίματος από έμβρυο του μοσχαριού και χρησιμοποιήθηκε διότι 

αυξάνει το δυναμικό της ανάπτυξης των κυττάρων. Περιέχει  ένα πλήθος αυξητικών 

παραγόντων, οι οποίοι δρουν διεγερτικά και ωθούν τα κύτταρα σε αλλεπάλληλες 

κυτταρικές διαιρέσεις. Εφόσον, το θρεπτικό μέσο αντικατασταθεί με φρέσκο τότε τα 

κύτταρα πάλι ανανεώνουν το δυναμικό τους [Βιολογία κυττάρου, Μαργαρίτης]. 

 

Ο ρόλος του ασκορβικού οξέος στον πολλαπλασιασμό των 

οστεοβλαστικών κυττάρων MC3T3-E1   
Το ασκορβικό οξύ είναι γνωστό ότι απαιτείται για την συντήρηση του σχηματισμού 

των οστών και η έλλειψη του προκαλεί μια αξιοσημείωτη οστεοπενία. Η επίδραση 

του ασκορβικού οξέος στο σχηματισμό του οστού  πιστεύεται ότι οφείλεται κυρίως 

στην επίδρασή του στο κολλαγόνο και, κατά συνέπεια, στο σχηματισμό της 

εξωκυττάριας μήτρας. Το συμπέρασμα αυτό βγήκε καθώς το ασκορβικό οξύ παίζει 

σημαντικό ρόλο στην σύνθεση και στην έκκριση του κολλαγόνου της εξωκυττάριας 

μήτρας και επειδή το κολλαγόνο αποτελεί περίπου το 90% των οστικών πρωτεϊνών 

της μήτρας. 

    Εκτός από την επίδραση στην σύνθεση κολλαγόνου, ωστόσο, το ασκορβικό οξύ 

είναι απαραίτητο επίσης για τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστικών κυττάρων. Σε 
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πρόσφατη μελέτη, διευκρινίστηκε  ο ρόλος, καθώς και ο μηχανισμός δράσης του 

ασκορβικού οξέος για τη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού των οστεοβλαστών 

χρησιμοποιώντας οστεοβλάστες όπως είναι η κυτταρική σειρά MC3T3-El. 

    Όταν τα MC3T3 ΕΙ-κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε ελεύθερο ορό ΜΕΜ, η σύνθεση 

του DNA καταστάλθηκε σημαντικά. Όμως όταν αυτά τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 

ελεύθερο ορό α-ΜΕΜ, η σύνθεση του DNA αυξήθηκε κατά 3,5 φορές. Επειδή το α-

ΜΕΜ περιέχει πολλά αμινοξέα και βιταμίνες που δεν είναι παρόντες στον ορό ΜΕΜ, 

υπήρχε μια πιθανότητα ότι οποιοδήποτε από αυτά τα συστατικά μπορεί να έχουν 

διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των MC3T3-E1. Για αυτό το λόγο εξετάστηκαν όλα τα 

πρόσθετα συστατικά. Η προσθήκη του L-ασκορβικού οξέος σε ορό ΜΕΜ  διέγειρε 

την σύνθεση του DNA σε σχεδόν παρόμοιο βαθμό όπως ο ορός α-ΜΕΜ. Η προσθήκη 

άλλων αμινοξέων ή βιταμινών δεν επηρέασε τη σύνθεση DNA αυτών των κυττάρων. 

Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο λόγος για τον πολλαπλασιασμό των 

MC3T3-EI κυττάρων ήταν η παρουσία του L-ασκορβικού οξέος στο θρεπτικό μέσο. 

   Σχετική μελέτη δείχνει ότι, το ασκορβικό οξύ διεγείρει τον πολλαπλασιασμό αλλά 

και τον σχηματισμό πολλών στρωμάτων κυττάρων μετά από αρκετές μέρες 

καλλιέργεια καθώς επίσης και τη σύνθεση κολλαγόνου σε οστεοβλάστες όπως  τα 

MC3T3-Ε1 κύτταρα. Η διεγερτική επίδραση του ασκορβικού οξέος επί του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων εμποδίζεται από τους αναστολείς σύνθεσης 

κολλαγόνου ή ινονεκτίνης προσδεμένης με το πεπτίδιο, GRGDTP. Το ασκορβικό οξύ 

έχει μια διεγερτική δράση επί του πολλαπλασιασμού των οστεοβλαστών μέσω της 

επίδρασής του στη σύνθεση του κολλαγόνου ή κάποιας συναφής πρωτεΐνης.  Μια 

τέτοια πρωτεΐνη μήτρας φαίνεται να αλληλεπιδρά με υποδοχείς της κυτταρικής 

προσκόλλησης της επιφάνειας και προκαλεί τη διέγερση του πολλαπλασιασμού σε 

οστεοβλάστες. Ο μηχανισμός για το πώς το κολλαγόνο ή η σχετική πρωτεΐνη 

επηρεάζει τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών δεν έχει διευκρινιστεί [Shun-Ichi 

H et al., 1991]. 
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Ο ρόλος του β-γλυκεροφωσφορικού (β-GP) στην ανοργανοποίηση της 

εξωκυττάριας μήτρας των οστεοβλαστικών κυττάρων MC3T3-E1 
Ένα χαρακτηριστικό της βιολογικής ανοργανοποίησης είναι η ακριβής ρύθμιση της 

στο χώρο και το χρόνο. Γενικά, πιστεύεται ότι οι μη πρωτεΐνες κολλαγόνου της 

μήτρας είναι υπεύθυνες για την έναρξη και τη ρύθμιση της βιολογικής 

ανοργανοποίησης. Οι περισσότερες πρωτεΐνες της μήτρας έχουν δειχθεί ότι δρουν 

ευεργητικά αλλά και σαν αναστολείς ανοργανοποίησης. Για την προώθηση της, 

συνήθως προστίθενται 5-10 mmol του β-γλυκεροφωσφορικού (β-GP) στο θρεπτικό 

μέσο της κυτταροκαλλιέργειας των οστεοβλαστών και άλλων τύπων κυττάρων. 

Ωστόσο, πέραν του ότι το υπόστρωμα της αλκαλικής φωσφατάσης είναι ένα ευνοικό 

υπόστρωμα, το οποίο εκφράζεται ιδιαίτερα στην ανοργανοποίηση, ο ρόλος του β-

γλυκοφωσφορικού (β-GP) δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος. Η επίδραση των εξωγενών 

φωσφορικών πρόσθετων έχουν συζητηθεί τα τελευταία χρόνια. Από τη μία πλευρά, 

έχει δειχθεί ότι όταν είναι παρόν μία επαρκής ποσότητα του κολλαγόνου της 

εξωκυττάριας μήτρας, η προσθήκη του β-γλυκοφωσφορικού (β-GP) οδηγεί σε 

ανοργανοποίηση  που ο σχηματισμός της μοιάζει με εκείνο του οστού.  

     Τα ΜC3T3-E1 κύτταρα παρουσία ορού και ασκορβικού οξέος, παράγουν μια 

εκτεταμένη εξωκυτταρική μήτρα κολλαγόνου που ανοργανοποιείται με τη προσθήκη 

της β-γλυκεροφωσφορικό (β-GP) [Fratzl-Zelman N et al., 1998]. 

 

Ο ρόλος της δεξαμεθαζόνης στην οστική διαφοροποίηση των MC3T3-E1 

κυττάρων 
Κατά πόσο αναστέλλεται ή προωθείται η ανοργανοποίηση από την δεξαμεθαζόνη 

εξαρτάται από την συγκέντρωση της και σε ποια πειραματική μέρα γίνεται η 

προσθήκη της.  Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε 

διέγερση ή αναστολή ανοργανοποίησης. Σύμφωνα με μελέτες,  όταν χορηγήθηκε σε 

συγκέντρωση 810− Μ  σε κύτταρα MC3T3-E1 την 1η μέρα ήταν περισσότερο 

κατασταλτική παρά όταν χορηγήθηκε την 2η ή την 3η μέρα. Μικρή η μηδενική 

αναστολή παρατηρήθηκε την 4η μέρα. Η συγκέντρωση 810− Μ , η οποία ήταν 

ανασταλτική όταν η χορήγηση ξεκίνησε τις ημέρες 2-4, αποδείχθηκε διεγερτική όταν 

χορηγήθηκε την 1η ημέρα [Leclerc N et al., 2004]. Για τον σκοπό αυτό έγινε χρήση 

αυτής της συγκέντρωσης της δεξαμεθαζόνης από την 1η πειραματική μέρα. 
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Μη κλασματοποιημένες ηπαρίνες (UFHs) και κλασματοποιημένες 

ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (LMWHs) 
Η ηπαρίνη ανακαλύφθηκε από τον Jay McLean και ονομάστηκε από τον Howell. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1930-1940 έγινε εντατική έρευνα σχετικά με την 

χημεία της ηπαρίνης όπου και έγινε γνωστή.  Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μιας 

φαρμακολογικής ουσίας με αντιπηκτικές ιδιότητες. Αποδείχθηκε ότι έχουν μεγάλη 

σημασία στη θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολής καθώς και στην ανάπτυξη της 

καρδιακής και της αγγειακής χειρουργικής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 

μελετήθηκε η βιοφυσική βάση των αντιπηκτικών επιδράσεων της ηπαρίνης από 

διάφορες ερευνητικές ομάδες [ οοκΗ  M et al., 1976; Andersson L-O, et al., 1976; 

Lam LH et al., 1976]. Λίγο μετά, τα αποτελέσματα από in vitro και in vivo μελέτες 

υποδηλώνουν ότι οι κλασματοποιημένες ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 

(LMWHs) είναι πιο αποτελεσματικές από τις μη κλασματοποιημένες ηπαρίνες (UFH) 

[Carter CJ et al., 1982 ; Esquivel CO et al., 1982]. Η θρομβοπενία και η οστεοπόρωση 

είναι πιο συχνές με την χρήση των μη κλασματοποιημένων ηπαρινών (UFH) από ότι 

με τις χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες (LMWHs) [Berqvist D et al. 1996]. 

 

 

Παρασκευή ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους  (LMWHs) 
Μέσω της κλασματοποίησης των πρώτων ηπαρινών που λήφθηκαν από το έντερο του 

χοίρου ή το βόειο πνευμονικό ιστό, είναι δυνατόν να ληφθούν LMWHs με καλά 

ορισμένα μοριακά βάρη. Η μεθοδολογία παρασκευής που χρησιμοποιείται σήμερα 

είναι o αποπολυμερισμός των μεγάλων μορίων  σε μικρότερα μόρια με ελεγχόμενο 

αποπολυμερισμό.  Διαφορετικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί και  αυτό οδήγησε σε 

μια σειρά εμπορικών LMWHs οι οποίες, εκτός από τις διαφορές στη μεθοδολογία 

παρασκευής, επίσης διαφέρουν σε μια σειρά από χημικές, φυσικές και αντιπηκτικές 

ιδιότητες [Hoppensteadt DA et al., 1993]. Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι διαφορές 

φαίνεται να οφείλονται σε διακυμάνσεις του μοριακού βάρους [Østergaard PB et al., 

1987]. 

    Ειδικότερα, οι LMWHs προέρχονται από UFH με χημικό ή ενζυματικό 

αποπολυμερισμό για να δώσει τα κομμάτια τα οποία είναι περίπου το ένα τρίτο του 

μεγέθους της ηπαρίνης. Οι LMWHs είναι ετερογενείς σε σχέση με το μοριακό τους 

μέγεθος και την αντιπηκτική τους δραστικότητα. Οι LMWHs έχουν ένα μέσο 
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μοριακό βάρος από 4000 έως 5000, με κατανομή μοριακού βάρους από 1000 έως 

10000. 

     Ο αποπολυμερισμός της UFH σε κλάσματα χαμηλότερου μοριακού βάρους έχει 

σαν αποτέλεσμα την αλλαγή σε 5 βασικές ιδιότητές της. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται 

στην μειωμένη δέσμευση του LMWH με πρωτεΐνες ή κύτταρα. Σε σύγκριση με τις 

UFHs,  οι LMWHs έχουν (1) μειωμένη ικανότητα αδρανοποίησης της θρομβίνης, 

επειδή τα μικρότερα κλάσματα δεν μπορούν να συνδεθούν με την θρομβίνη αλλά 

διατηρούν την ικανότητά τους να απενεργοποιούν τον παράγοντα  Xa. (2) Μειωμένη 

μη ειδική σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Αυτό βελτιώνει αισθητά την 

πρόβλεψη της σχέσης δόσης-απόκρισης. (3) Μειώνεται η πρόσδεση σε μακροφάγα 

και σε ενδοθηλιακά κύτταρα, με μια συνδεδεμένη αύξηση της ημιζωής του 

πλάσματος. (4) Μειωμένη σύνδεση με τα αιμοπετάλια και τη PF4, η οποία μπορεί να 

εξηγήσει τη χαμηλότερη συχνότητα θροβοκυτταροπενίας.(5) Πιθανώς, μειωμένη 

δέσμευση από τους οστεοβλάστες, η οποία οδηγεί σε μικρότερη ενεργοποίηση των 

οστεοκλαστών και μια σχετική μείωση της απώλειας των οστών [Hirsh J et al, 1998]. 

 

 

Ιδιότητες  ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους (LMWHs) 
Το μόριο της ηπαρίνης έχει μια ιδιαίτερη μονάδα πεντα-σακχαριτών η οποία έχει 

υψηλή συγγένεια με την αντιθρομβίνη III [Lindahl U et al., 1979 ; Rosenberg RD et 

al., 1979 ; Choay J et al., 1983]. Περίπου το ένα τρίτο των ηπαρίνων και των μορίων 

ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους περιέχουν αυτή τη μονάδα. Η μεγάλη 

αντιπηκτική δράση της ηπαρίνης εξαρτάται από την αλληλεπίδρασή της με 

αντιθρομβίνη III. Η διαμόρφωση αλλάζει και με τη σειρά της επιταχύνει την 

αδρανοποίηση της πρωτεάσες σερίνης (π.χ. παράγοντας ΙΙa, IXa και Xa). Ένα 

τριμερές σύμπλοκο σχηματίζεται μεταξύ ηπαρίνης, η αντιθρομβίνη III και θρομβίνη, 

για να ανασταλεί  η θρομβίνη (ΙΙα) και αυτό απαιτεί ένα μόριο ηπαρίνης τουλάχιστον 

18 σακχαριτών (περίπου 5.400 μοριακό βάρος) [Lindahl U et al., 1979 ; Rosenberg 

RD et al., 1979 ; Choay J et al., 1983; Rosenberg RD et al., 1979].  Οι LMWHs που 

χρησιμοποιούνται εμπορικά έχουν μέσα μοριακά βάρη μεταξύ 3800-5700 και είναι 

σχετικά πιο ισχυρές στην αδρανοποίηση παράγοντα Xa [Bergqvist D et al., 1996]. 

     Επιπλέον, οι ηπαρίνες και οι LMWHs προσδένονται στο πλάσμα, στα αιμοπετάλια 

και στα αγγειακά τοιχώματα της μήτρας των πρωτεϊνών, αν και οι LMWHs με 
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χαμηλότερη συγγένεια [Young E et al., 1994]. Η σχετικά υψηλότερη συγκέντρωση 

της μη-δεσμευμένης LMWH μπορεί να εξηγήσει τη μικρότερη αντίσταση στην 

αντιπηκτική δράση [Hanke H et al.,1992 ; Wilson NV et al., 1991 ; Berqvist D et al., 

1993].  

      Η λιποπρωτεΐνη απελευθερώνεται από το αγγειακό ενδοθήλιο μέσω της ηπαρίνης. 

Στην περίπτωση των LMWHs, με τη μείωση του μοριακού βάρους, υπάρχει μια 

μειωμένη ενεργότητα της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης στον ορό [Bengtsson G et al., 

1980 ; Persson E et al., 1985]. Η μειωμένη ενεργότητα οφείλεται σε μια χαμηλότερη 

απελευθέρωση και ταχύτερη κάθαρση της λιπάσης από το ήπαρ, σε σύγκριση με τις 

UFHs [Olivercona T et al., 1993]. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα κλινικό 

πλεονέκτημα αλλά παραμένει ακόμη συζητήσιμο. Μία θεωρητικά βλαβερή συνέπεια 

της ηπαρίνης είναι η αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο πλάσμα. Αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει καρδιακές αρρυθμίες, τουλάχιστον σε ασθενείς με 

έμφραγμα του μυοκαρδίου [Berqvist D et al., 1996]. 

 

Φαρμακακευτικοί, βιοφυσικοί και βιολογικοί περιορισμοί της χρήσης των 

μη κλασματοποιημένων ηπαρινών (LMWHs) 

 

●  Φαρμακινητικοί περιορισμοί  
Η μη εξειδικευμένη σύνδεση της ηπαρίνης με πρωτεΐνες και κύτταρα προκαλεί 

φαρμακοκινητικούς περιορισμούς [Hirsh J et al., 1991 ; Barzu T et al., 1985]. Επειδή 

η ηπαρίνη είναι εξαιρετικά αρνητικά φορτισμένη, συνδέεται σε ένα πεντα-σακχαρίδιο 

ανεξάρτητο από μια ποικιλία από πρωτεΐνες του πλάσματος (συμπεριλαμβανομένων 

πλούσιας σε ιστιδίνη γλυκοπρωτεΐνης, βιτρονεκτίνη, λιποπρωτεΐνες, φιμπρονεκτίνη, 

και ινωδογόνο) καθώς και από πρωτεΐνες που εκκρίνονται από τα αιμοπετάλια [Hirsh 

J et al., 1991].        

  Το επίπεδο της δεσμευμένης ηπαρίνης-πρωτεΐνης μεταβάλλεται στο πλάσμα  και 

αυτή η μεταβολή είναι υπεύθυνη για την απρόβλεπτη αντιθρομβωτική απόκριση της 

UFH σε ασθενείς με θρομβοεμβολικές ασθένειες. Επίσης, εμφανίζονται αρκετά πιο 

υψηλές απαιτήσεις σε ποσότητα ηπαρίνης σε ορισμένους από αυτούς τους ασθενείς 

(αντίσταση ηπαρίνης) [Hirsh J et al, 1998]. 
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● Βιοφυσικοί  και  βιολογικοί περιορισμοί 
Οι βιοφυσικοί περιορισμοί της ηπαρίνης παρουσιάζουν την αδυναμία του συμπλόκου  

ηπαρίνη-αντιθρομβίνη  να προσδεθεί στο ινώδες για αδρανοποίηση της θρομβίνης και 

του παράγοντα Χa να δεσμευτεί σε επιφάνειες των φωσφολιπιδίων εντός του 

συμπλόκου της προθρομβινάσης [Weitz JI et al., 1990 ; Marciniak E et al., 1973]. 

Εκτός από τη γνωστή επιπλοκή της αιμορραγίας, η οποία είναι κοινή σε όλα τα 

αντιπηκτικά, η UFH μπορεί να παράγει θρομβοκυτταροπενία και  οστεοπόρωση 

[Hirsh J et al, 1998]. 

 

Χημική δομή ηπαρίνης 
Οι υδατάνθρακες σχηματίζονται από μονοσακχαρίτες, μικρά μόρια που τυπικά 

περιέχουν τρία έως εννέα άτομα άνθρακα. Αυτοί οι μονοσακχαρίτες ενώνονται και 

σχηματίζουν μια ποικιλία δομών ολισακχαριτών. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες 

αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες που περιέχουν ένα 

κατάλοιπο ενός αμινοσακχάρου, είτε γλυκοζαμίνης είτε γαλακτοζαμίνης. 

Τουλάχιστον ένα από τα σάκχαρα στην επαναλαμβανόμενη μονάδα έχει μία αρνητικά 

φορτισμένη καρβοξυλική ή θειική ομάδα. Στις γλυκοζαμινογλυκάνες κατατάσσεται η 

ηπαρίνη. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι συνήθως προσκολλημένες σε πρωτεΐνες για 

να σχηματίσουν πρωτεογλυκάνες. Η ηπαρίνη συντίθεται ως μία μη θειωμένη μορφή η 

οποία στην συνέχεια αποκετυλιώνεται και θειώνεται. Η ατελής τροποποίηση οδηγεί 

σε ένα μείγμα ποικιλοτρόπως θειωμένων αλληλουχιών. Μερικές από αυτές δρουν ως 

αντιπηκτικά, συνδεόμενες εξειδικευμένα στην αντιθρομβίνη, η οποία επιταχύνει την 

απομάκρυνση της θρομβίνης [Βιοχημεία, J. M. Berg].  

 
Εικόνα 2:Χημική δομή ηπαρίνης [Βιοχημεία, J. M. Berg] 
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Γλυκοπρωτεΐνες  
Ομάδες υδατανθράκων είναι ομοιοπολικά προσκολλημένες σε πολλές διαφορετικές 

πρωτεΐνες για να σχηματίσουν γλυκοπρωτεΐνες. Το ποσοστό των υδατανθράκων στο 

βάρος των γλυκοπρωτεϊνών είναι πολύ μικρότερο από ότι στις πρωτεογλυκάνες. Στις 

γλυκοπρωτεΐνες, τα σάκχαρα είναι προσκολλημένα είτε στο αμιδικό άτομο αζώτου 

στην πλευρική αλυσίδα της ασπαραγίνης είτε στο άτομο οξυγόνου στην πλευρική 

αλυσίδα της σερίνης η θρεονίνης. Ένα κατάλοιπο ασπαραγίνης μπορεί να δεχθεί έναν 

ολισακχαρίτη μόνο εάν το κατάλοιπο είναι μέρος της αλληλουχίας Asn-X-Ser ή Asn-

X-Thr, στην οποία το Χ μπορεί να είναι οποιοδήποτε κατάλοιπο. Όλοι οι συνδεμένοι 

μέσω αζώτου ολισακχαρίτες έχουν κοινό έναν πεντασακχαριτικό κορμό που 

αποτελείται από τρία κατάλοιπα μανόζης και δύο κατάλοιπα Ν-

ακετυλογλυκοζαμίνης. Πολλές από τις πρωτεΐνες που βρίσκονται στον ορό του 

αίματος είναι γλυκοπρωτεΐνες.   

 

 
Εικόνα 3: Γλυκοζιτικός δεσμός μεταξύ πρωτεϊνών και υδατανθράκων [Βιοχημεία, J. 

M. Berg] 

  

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Αντιπηκτική δράση των μη κλασματοποιημένων ηπαρινών (UFHs) και 

των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους (LMWHs) στο αίμα 
Οι LMWHs παράγουν μεγάλη αντιπηκτική δράση μέσω της ενεργοποίησης της 

αντιθρομβίνης (AT) [Casu B et al., 1981 ; Choay J et al., 1983]. Η αλληλεπίδρασή 

τους με την αντιθρομβίνη  διαμεσολαβείται από μια μοναδική αλληλουχία 

πεντασακχαριδίου που βρίσκεται σε λιγότερο από το ένα τρίτο των μορίων της 

ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους. Επειδή 18 σακχαρίτες είναι το ελάχιστο μήκος 

αλυσίδας  (συμπεριλαμβανομένης της αλληλουχίας πεντασαχχαριδίου) που απαιτείται 

για σχηματισμό του σύμπλοκου, μόνο το 25% έως 50% των ειδών των LMWHs  είναι 

πάνω από αυτό το κρίσιμο μήκος αλυσίδας και είναι σε θέση να απενεργοποιούν τη 

θρομβίνη. 

   Σε αντίθεση, οι αλυσίδες LMWHs που περιέχουν υψηλή συγγένεια με το 

πεντασακχαρίδιο,  αδρανοποιούν τον παράγοντα Χa [Hirsh J et al, 1998]. Κατά 

συνέπεια, οι εμπορικές LMWHs έχουν αναλογίες αντί-παραγοντα Xa σε αντι-ΙΙα 4:1 

και 2:1, ανάλογα με την κατανομή του μοριακού μεγέθους (Εικόνα 4). Σε αντίθεση 

με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, σχεδόν όλα τα μόρια UFH περιέχουν το 

λιγότερο 18 μόρια πεντασακχαριδίου. Συνεπώς, η UFH έχει μια αναλογία του αντι-

παράγοντα Χa σε αντι-παράγοντα ΙIα, 1:1. 

 

               
 

Εικόνα 4: LMWHs δραστικότητα. Περίπου το 25% έως 50% των μορίων ηπαρίνης χαμηλού 

μοριακού βάρους από διαφορετικά εμπορικά παρασκευάσματα περιέχουν το λιγότερο 18 

μόρια σακχαριτών. Αυτά τα μόρια αναστέλλουν την θρομβίνη και τον παράγοντα Χa. To 

υπόλοιπο 50% έως 75% των μορίων ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους περιέχουν λιγότερο 

από 18 μόρια σακχαριτών και αναστέλλουν μόνο τον παράγοντα Xa [Hirsh J et al, 1998]. 
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Η ηπαρίνη συνδέεται με τα αιμοπετάλια, προκαλώντας την ενεργοποίηση της 

απελευθέρωσης της κυτοκίνης PF4. Τα συμπλοκα  της ηπαρίνης-PF4 διεγείρουν το 

σχηματισμό των αντισωμάτων που προκαλούν τη θρομβοκυτταροπενία [Hirsh J et al, 

1998]. 

     Οι θρομβοεμβολικές επιπλοκές που σχετίζονται με τη θρομβοκυτταροπενία μπορεί 

να είναι καταστροφικές και περιλαμβάνουν τη φλεβική θρόμβωση, τη πνευμονική 

εμβολή, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο, και τη περιφερική 

αρτηριακή θρόμβωση που μπορεί να εξελιχθεί σε νέκρωση των άκρων, η οποία 

συνεπάγεται με τον ακρωτηριασμό [Linkins LA et al., 2012 ; Warkentin TE et al., 

2008]. Τα φλεβικά θρομβωτικά συμβάντα υπερτερούν έναντι των αρτηριακών με 

αναλογία 4:1 [Warkentin TE et al., 1996]. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με την 

θρομβοκυτταροτοπενία είναι περίπου 5 έως 10%, συνήθως με δευτερεύουσα την 

θρομβωτική επιπλοκή [Kelton JG et al., 2008 ; Arepally GM et al., 2006 ; Warkentin 

TE et al., 2012]. 

     Η θρομβοκυτταροπενία προκαλείται από τα αντισώματα IgG που δεσμεύονται με 

τα τμήματα της κυτοκίνης PF4 που εκτίθενται [Kelton JG et al., 1994 ; Amiral J et al., 

1992]. Η δέσμευση της ηπαρίνης απελευθερώνει χημειοκίνες με την ενεργοποίηση 

των αιμοπεταλίων. Αυτά τα ανοσοποιητικά σύμπλοκα, τα οποία συγκεντρώνουν στην 

επιφάνεια των κυττάρων, τα αιμοπετάλια, τα μονοκύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα, 

καθώς και το πλάσμα, για να δεσμεύσουν τον υποδοχέα Fcγ IIa (FcγRIIa) (Εικόνα 5) 

[Arepally GM et al., 2001 ; Kelton JG et al., 1988]. Η σύνδεση και η ομαδοποίηση 

των αιμοπεταλιακών υποδοχέων FcγRIIa έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη 

ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και την απελευθέρωση των προπηκτικών  

μικροσωματιδίων [Arepally GM et al., 2001 ; Warkentin TE et al., 1994]. Τα 

μικροσωματίδια των αιμοπεταλίων και των μονοκυττάρων ενεργοποιούν τον 

«καταρράκτη» της πήξης του αίματος.   

     Η απελευθέρωση των μικροσωματιδίων ενισχύει την ενεργοποίηση του παράγοντα 

VIIa, η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί τον παράγοντα Χa και τελικά δημιουργεί 

τη θρομβίνη [Kelton J et al., 2013]. Έτσι, δημιουργείται μια κατάσταση αυξημένης 

πηκτικής δράσης του αίματος που προκαλείται από τη θρομβοκυτταροπενία. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε φλεβική ή αρτηριακή θρόμβωση, ιδιαίτερα σε σημεία 

αγγειακής βλάβης. Οι παράγοντες (ηπαρίνες) που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία 

της θρομβοκυτταροπενίας αναστέλλουν τον παράγοντα Χa. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
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η argatroban και οι παράγοντες-χιρουδίνης σχετίζονται με την  αναστολή της 

θρομβίνης (Εικόνα 6).  

 

 

 
Εικόνα 5: Ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων από αντισώματα μέσω του συμπλόκου 
PF4-ηπαρίνης. [Kelton J et al. 2013] 
 
 
 

 
Εικόνα 6: Ο «καταρράκτης» της πήξης του αίματος. [Kelton J et al. 2013] 
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Οστεοπόρωση 
Η οστεοπόρωση είναι μια καλά αναγνωρισμένη επιπλοκή της μακροχρόνιας 

θεραπείας με ηπαρίνη [Barbour LA et al., 1994 ; Monreal M et al., 1994 ; Dahlman 

TC et al., 1993]. Αναφορές από πρόσφατες κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το 2% έως 

3% των ασθενών που λαμβάνουν UFH για παραπάνω από 3 μήνες αναπτύσσουν 

συμπτωματικά κατάγματα των οστών και το ένα τρίτο είχαν ασυμπτωματική μείωση 

της οστικής πυκνότητας [Barbour LA et al., 1994 ; Monreal M et al., 1994 ; Dahlman 

TC et al., 1993]. 

     Σε μια σειρά μελετών, ανέφεραν ότι η UFH έχει δοσοεξαρτώμενη επίδραση στον 

μεταβολισμό των οστών σε αρουραίους [Saughnessy SG et al., 1995]. Έτσι,  η UFH 

(1) αυξάνει την οστική απορρόφηση σε καλλιέργεια κυττάρων από εμβρυϊκό 

εγκεφαλικό θόλο, (2) μειώνει το σπογγώδη οστό [Shaughnessy SG et al., 1995] και 

(3) μειώνει τους οστεοβλάστες και αυξάνει την επιφάνεια των οστεοκλαστών στους 

αρουραίους. Όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι εξαρτώμενα από το μήκος της 

αλυσίδας της ηπαρίνης. Τα αποτελέσματα αυτά μειώνονται με την χρήση LMWH 

[Shaughnessy et al., 1995 ; Muir JM et al., 1996]. Μια έρευνα έδειξε ότι, η συχνότητα 

των καταγμάτων του οστού ήταν μικρότερη σε ασθενείς που τους είχε χορηγηθεί 

LMWH από εκείνους που  τους είχε χορηγηθεί UFH [Monreal M et al., 1994 ; 

Melissari E et al., 1992]. 

 

Επίδραση των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους (LMWHs) στην 

οστεοπόρωση  
Η οστεοπόρωση είναι μια συστηματική σκελετική νόσος που χαρακτηρίζεται από 

χαμηλή οστική μάζα και την αρνητική επίπτωση στη μικρο-αρχιτεκτονική των οστών. 

Αυτό οφείλεται σε αυξημένη ευθραυστότητα των οστών με φυσικό επακόλουθο το 

αυξημένο ρίσκο κατάγματος [Sambrook P et al., 2010]. 

     Η ηπαρίνη είναι ένα αποτελεσματικό αντιπηκτικό, ωστόσο η μακροχρόνια χρήση 

της προκαλεί παρενέργειες όπως θρομβοπενία και οστεοπόρωση. Πολλά από τα 

προβλήματα που συνδέονται με την ηπαρίνη έχουν ξεπεραστεί με την αντικατάσταση 

της από ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) [Rajgopal R et al. 2007].  

     Αρκετές μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν ότι, οι LMWHs μπορούν να έχουν 

μειωμένη δέσμευση σε οστεοβλάστες από ό, τι οι UFHs, οδηγώντας έτσι σε μειωμένη 

ενεργοποίηση των οστεοβλαστών και  σε χαμηλότερο κίνδυνο οστεοπόρωσης από ότι 

οι UFHs [Pettila V et al., 2002 ; Ginsberg JS et al., 1998 ; Hirsh J et al., 1998 ; 
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Schulman S et al., 2002]. Μελέτες σε μοντέλα αρουραίων έδειξε ότι, οι LMWHs 

μπορούν να προκαλέσουν μια δοσοεξαρτώμενη μείωση  του σπογγώδους οστού του 

άνω μηρού, αν και είναι σημαντικά λιγότερη σε σύγκριση με τις UFHs [Muir JM et 

al., 1997 ; Handschin AE et al., 2005]. Οι UFHs και οι LMWHs μειώνουν το ποσοστό 

του οστικού σχηματισμού, αλλά μόνο οι UFHs αυξάνουν τον ρυθμό της οστικής 

απορρόφησης [Μuir JM et al., 1997]. Αυτή η διαφορά στη δράση θα μπορούσε εν 

μέρει να εξηγήσει την χαμηλότερη συχνότητα οστεοπόρωσης των LMWHs σε 

σύγκριση με τις UFHs [Lefkou Ε et al. 2010]. 

 

 

Μηχανιστικό μέρος της οστεογένεσης των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους 
Σύμφωνα με μελέτες, οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) και κυρίως η ηπαρίνη είναι 

ισχυροί συν-διεγέρτες των οσττικών μονοπατιών συμπεριλαμβανομένου του FGF – 

FGFR – MAPK [Guimond S et al., 1993 ; Ishihara M et al., 1994 ; Jackson R et al., 

2007 ; Lee J. Y. et al., 2007 ; Ling L. Et al., 2006 ; Takada T. et al., 2003 ; Zhao B et 

al., 2006]. Η άμεση αλληλεπίδραση των Wnts με ηπαρίνη δείχνει ότι μπορεί να 

επάγει την οστεοενεργότητα των Wnts [Nadanaka S et al., 2008 ; Willert K et al., 

2003]. Οι Wnts πρωτεΐνες είναι μία ομάδα πρωτεϊνών πλούσια σε κυστεΐνες. 

Εκκρίνονται από γλυκοπρωτεΐνες των οποίων τουλάχιστον 19 είδη έχουν εντοπιστεί 

σε θηλαστικά [Wodarz A et al., 1998].  

   Αρκετές μελέτες, έχουν δείξει ότι η απώλεια του κύκλου των μεταλλάξεων σε Wnts 

μονοπάτια έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή οστική μάζα και κατ’επέκταση 

προκαλούν οστεοπόρωση σε ασθενείς αλλά και σε ποντίκια [Gong Y et al., 2001 ; 

Kato M et al., 2002]. Αντίθετα, η αύξηση του κύκλου των μεταλλάξεων στο γονίδιο 

LRPS, προκαλεί  την αύξηση της οστικής μάζας.   

  Είναι ενδιαφέρον ότι, οι FGF1 έχουν αναφερθεί να ανταγωνίζονται το μονοπάτι Wnt 

σε οστεοβλάστες. Οι παθολογικές διαταράξεις στο οστό μπορούν να προκύψουν από 

την ανώμαλη ενεργοποίηση του FGF μονοπατιού.  

   Η ηπαρίνη είναι μια θειωμένη γλυκοζαμινογλυκάνη (GAG) και συνδέεται με μια 

σειρά παραγόντων ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένου και των Wnts. H ηπαρίνη 

διευκολύνει την πρόσδεση των FGF2 και FGFRS, αυξάνοντας έτσι τον 

πολλαπλασιασμό και την οστική διαφοροποίηση των οστεοβλαστών [Guimond S et 
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al., 1993 ; Ishihara M et al., 1994 ; Jackson R et al., 2007 ; Lee J. Y. et al., 2007 ; Ling 

L. Et al., 2006].  

   Επιπλέον, η χρόνια θεραπεία με ηπαρίνη σε ασθενείς, έχει συνδεθεί με την 

οστεοπόρωση, υποδεικνύοντας ότι τα υπάρχοντα μοντέλα για τη βιολογική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των Wnt και των γλυκοζαμινογλυκανών (GAG) στον 

σχηματισμό του οστού, είναι ελλιπείς. Πλέον, επιλύεται η βιολογική λειτουργία της 

αλληλεπίδρασης των Wnt – ηπαρίνης  σε οστικό ιστό. Τα δεδομένα καθορίζουν ότι η 

κανονική σηματοδότηση της β-κατενίνης, του Wnt3a και της ηπαρίνης 

συνεργάζονται για να επικαλεστεί ισχυρή οστεογόνος απόκριση. Σε αυτό 

συμπεριλαμβάνεται η ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K/Akt/RUNX2 για την 

προώθηση της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών.  

 
 
 

 
Εικόνα 6: Απεικόνιση της αλληλεπίδρασης της ηπαρίνης με Wnt και άλλα μονοπάτια 

σηματοδότησης που μπορεί να ρυθμίσει τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των 

οστεοβλαστών [Ling L et al., 2010]. 
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Πειραματικοί μέθοδοι 
Στην συγκεκριμένη εργασία, ο ποσοτικός προσδιορισμός της βιωσιμότητας και του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού έγινε με την χρήση του αντιδραστηρίου PrestoBlue®. 

Η μελέτη της οστικής διαφοροποίησης των κυττάρων υπό την επίδραση των 

ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους, έγινε μέσω της ποσοτικοποίησης ασβεστίου 

στην εξωκυττάρια μητρα, της ενεργότητας του ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης 

και της ποσοτικοποίησης του κολλαγόνου από το υπερκείμενο του θρεπτικού μέσου 

της κυτταροκαλλιέργειας.  

   Σε αντίστοιχες μελέτες, με πρωτογενή ανθρώπινα κύτταρα, ο προσδιορισμός της 

βιωσιμότητας και του κυτταρικού πολλαπλασιασμού έγινε με το CellTiter 96® 

AQueous One Solution (Cell proliferation assay) [Ganhi N Solayar et al., 2011]. Σε 

οστεοβλαστικά κύτταρα Saos-2, ο προσδιορισμός της βιωσιμότητας και του 

πολλαπλασιασμού, έγινε με τη χρήση (3-(4,5-διμεθυλοθειαζολ-2-υλο)-2,5 

διφαινυλοτετραζόλιο βρωμίδιο) (ΜΤΤ assay) [Heinz-Juergen Hausser et al., 2004]. Η 

μελέτη της οστικής διαφοροποίησης των πρωτογενών ανθρώπινων κυττάρων έγινε 

μέσω ποσοτικοποίηση ασβεστίου της εξωκκυττάριας μήτρας, της ποσοτικοποίησης 

της ενεργότητας του ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης και της RT-PCR [Ganhi N 

Solayar et al., 2011]. Ενώ, στα οστεοβλαστικά κύτταρα Saos-2, εκτός από την 

ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης, έγινε απομόνωση RNA και RT-PCR [Heinz-

Juergen Hausser et al., 2004].   
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                 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
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Κυτταροκαλιέργεια 

 

Υλικά και συσκευές 

Επωαστής  κυτταροκαλλιέργειας  

Φυγόκεντρος  

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας  

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας   

α-ΜΕΜ + γλουταμίνη (2 mM)  + πενικιλίνη (50 IU/mL) + στρεπτομυκίνη (50 g/ml) + 

10 νοl% FBS 

Θρυψίνη 

 

 

 

 

Καλλιέργεια προ-οστεοβλαστών της κυτταρικής σειράς MC3T3-E1 
Τα κύτταρα της σειράς MC3T3-E1 είναι μία δημοφιλή κυτταρική σειρά 

οστεοβλαστών με αντιπροσωπευτικό φαινότυπο προ-οστεοβλαστών [Wang et al., 

1999]. Καλλιεργήθηκαν σε a-ΜΕΜ συμπληρωμένο με γλουταμίνη (2 mM), 

πενικιλίνη (50 IU/mL), στρεπτομυκίνη (50 g/ml) και 10 νοl% FBS (Fetal Bovine 

Serum). Για την ανακαλλιέργεια τους αφαιρούμε το θρεπτικό μέσο από την 

καλλιέργεια και προσθέτουμε θρυψίνη. Αφήνουμε την θρυψίνη στην καλλιέργεια για 

3-4 λεπτά στον επωαστήρα κυττάρων μέχρι να ξεκολλήσουν τα κύτταρα. Αμέσως 

μετά, προσθέτουμε διπλάσιο όγκο θρεπτικού μέσου από τον όγκο της θρυψίνης για να 

απενεργοποιηθεί η δράση της θρυψίνης. Συλλέγουμε τα κύτταρα σε ένα σωλήνα και 

τα φυγοκεντρούμε για 5 λεπτά σε 1200 στροφές/λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. 

Αφού αφαιρέσουμε το υπερκείμενο προσθέτουμε θρεπτικό, ανακατεύουμε καλά και 

τοποθετούμε τα κύτταρα σε πλάκα κυτταροκαλλιέργειας που απαιτεί το κάθε 

πείραμα. 
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Συνθήκες καλλιέργειας προ-οστεοβλαστικών κυττάρων MC3T3-E1 
Όλα τα πειράματα για τη μελέτη της επίδρασης των μορίων ηπαρινών χαμηλού 

μοριακού βάρους έγιναν σε πρώτες γενιές (passage 4-13) της προ-οστεοβλαστικής 

κυτταρικής σειράς MC3T3-E1. Kαλλιεργήθηκαν σε υγροποιημένη ατμόσφαιρα με 

5% 2CO στους 37°C σε επωαστήρα κυττάρων. Το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας 

περιείχε a-ΜΕΜ συμπληρωμένο με γλουταμίνη (2 mM), πενικιλλίνη (50 IU/mL), 

στρεπτομυκίνη (50 g/ml) και 10 νοl% FBS (Fetal Bovine Serum). Η καλλιέργεια των 

κυττάρων έγινε σε πλάκα 96 ή 24 οπών ανάλογα με το πείραμα που εξετάστηκε κάθε 

φορά. 

     Μετά από μια μέρα καλλιέργειας σε πλάκα, ώστε να έχει σχηματιστεί το 

μονοκυτταρικό ταπήτιο, έγινε η εισαγωγή των μέσων που θέλαμε να εξετάσουμε. Οι 

προ-οστεοβλάστες καλλιεργήθηκαν σε δύο ομάδες, μία ομάδα ελέγχου με πλήρες 

θρεπτικό μέσο και μία ομάδα με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο. Το πλήρες 

θρεπτικό μέσο καλλιέργειας της ομάδας ελέγχου ήταν a-ΜΕΜ συμπληρωμένο με 

γλουταμίνη (2 mM), πενικιλλίνη (50 IU/mL), στρεπτομυκίνη (50 g/ml) και 10 νοl% 

FBS. Στην περίπτωση της ομάδας με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο, το μέσο 

καλλιέργειας είναι το ίδιο, αλλά προστέθηκε  επίσης 810 M−  δεξαμεθαζόνη, 10nm β-

GP  και 50 μg/ml ασκορβικό οξύ. Οι δύο ομάδες καλλιεργήθηκαν με παρουσία των 

ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους με δραστική ουσία βεμηπαρίνη (Ivormax, 

25000 IU anti-Xa/ml), ενοξαπαρίνη (Clexane, 8000 IU anti-Xa / 0,8 ml), 

ναδροπαρίνη (Fraxiparine, 5700 IU anti-Xa / 0,6 ml) και ηπαρίνη (Heparin Leo, 

5000 IU anti-Xa/ml) στις συγκεντρώσεις 510− Μ, 610− Μ, 710− Μ (1,10,100 μg / ml). 

     Εκτός από τη συνθήκη με τις διαφορετικές συγκεντρώσεις των ηπαρινών χαμηλού 

μοριακού βάρους, σε κάθε ομάδας υπήρχε μια άλλη συνθήκη, χωρίς την παρουσία 

ηπαρινών (control) και για τις δύο ομάδες. Για την παρασκευή των συγκεντρώσεων 

που χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά έγιναν οι απαραίτητες αραιώσεις σε πλήρες 

θρεπτικό μέσο για κάθε ομάδα. Όλα τα φάρμακα ήταν πλήρως διαλυτά στο πλήρες 

θρεπτικό μέσο των προ-οστεοβλαστών. Το θρεπτικό μέσο καλλιέργειας της κάθε 

ομάδας αντικαταστάθηκε κάθε τρεις ημέρες με φρέσκο μέσο που περιέχει τα επί 

δοκιμή φάρμακα. 
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Πίνακας 1:  Βασικά χαρακτηριστικά ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους για κλινική χρήση 

[Alban S et al.,2005 ; Rodriguez H J et al.,2006] 

INN (δραστική 

ουσία,εμπορική 

ονομασία)                                               

Μέθοδος 

υποβάθμισης  

Μέσο 

μοριακό 

βάρος (MW)  

[ kDa] 

aXa-U mg−1 aXa/aIIa-

αναλογία 

Enoxaparin-

sodium 

Ενοξαπαρίνη 

(Clexane®) 

Βενζυλίωση 

και αλκαλική 

β-

απομάκρυνση 

3·5–5·5 95–125 3·3–5·3 

Nadroparin-

calcium 

Ναδροπαρίνη 

(Fraxiparin®) 

Υδρόλυση με 

2ΗΝΟ και 

κλασμάτωση 

3·6–5·0 95–135 2·5–4·0 

Heparin sodium- 

Ηπαρίνη 

(Heparin Leo®) 

 9-12   

Bemiparin 

sodium- 

Βεμηπαρίνη 

(Ivormax®) 

Βασική 

αποικοδόμηση 

σε μη υδατικά 

μέσα 

και 

κλασμάτωση 

3·6 80–90 8·1 
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Πίνακας 2: Παρασκευάσματα ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους που χρησιμοποιούνται 

[Jaques L B et al.,1963 ; Alban S et al.,2005]  

INN (δραστική 

ουσία,εμπορική 

ονομασία) 

IU anti-Xa/0,8ml IU/mg mg/ml 

Enoxaparin-sodium 

Ενοξαπαρίνη 

(Clexane®) 

8000 IU anti-

Xa/0,8 ml 

95–125 100 mg/ml 

Nadroparin-

calcium 

Ναδροπαρίνη 

(Fraxiparin®) 

5700 IU anti-

Xa/0,6 ml 

95–135 95 mg/ml 

Heparin sodium- 

Ηπαρίνη 

(Heparin Leo®) 

5000 IU/ml  50 mg/ml 

Bemiparin sodium- 

Βεμηπαρίνη 

(Ivormax®) 

25000 IU anti-

Xa/ml  

80–90 250 mg/ml 
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Υλικά και συσκευές 

Επωαστή κυττάρων  

Φασματοφωτόμετρο 

Πλάκα κυτταροκαλλιέργειεας 96 οπών 

Αντιδραστήριο PrestoBlue® 

α-ΜΕΜ + γλουταμίνη (2 mM)  + πενικιλίνη (50 IU/mL) + στρεπτομυκίνη (50 g/ml) + 

10 νοl% FBS 

 

Προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού της 

κυτταρικής σειράς ΜC3T3-E1 μέσω του αντιδραστηρίου PrestoBlue® 
Τα βιώσιμα κύτταρα διατηρούν ένα αναγωγικό περιβάλλον μέσα στο κυτοσόλιο τους. 

Το αντιδραστήριο PrestoBlue® είναι ένα διάλυμα με βάση τη ρεσαζουρίνη και 

λειτουργεί ως δείκτης κυτταρικής βιωσιμότητας. Χρησιμοποιεί την μειωμένη δύναμη 

των ζωντανών κυττάρων ώστε να μετρηθεί ποσοτικά ο πολλαπλασιασμός των 

κυττάρων. Όταν προστίθεται σε κύτταρα, το αντιδραστήριο PrestoBlue® 

τροποποιείται από το αναγωγικό περιβάλλον των βιώσιμων κυττάρων και από μπλε 

χρώμα που είχε αρχικά γίνεται κόκκινο. Όταν προστεθεί το αντιδραστήριο 

PrestoBlue® σε ένα ζωντανό κύτταρο, η ρεσαζουρίνη, μία μπλε ένωση, ανάγεται σε 

ρεσορουφίνη η οποία έχει κόκκινο χρώμα. Η μετατροπή είναι ανάλογη με τον αριθμό 

των βιώσιμων κυττάρων που μεταβολίζονται και ως εκ τούτου μπορεί να μετρηθεί 

ποσοτικά. Η αλλαγή αυτή μπορεί να ανιχνευθεί με τη  μέτρηση απορρόφησης.  

     Εν συντομία, τα κύτταρα (5000 κύτταρα/οπή σε 96άρα πλάκα) επωάστηκαν σε 

θρεπτικό μέσο για 24 ώρες σε 5% 2CO , στους 37°C [η μέθοδος είναι σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο του αντιδραστηρίου PrestoBlue®, Invitrogen]. Μετά από μία ημέρα, 

εισάχθηκε το θρεπτικό μέσο καλλιέργειας των δύο ομάδων τα φάρμακα στις 

συγκεντρώσεις που αναφέρθηκαν για 1, 3 και 7 ημέρες. Για αυτούς τους 3 χρόνους, 

έγινε εισαγωγή του αντιδραστηρίου PrestoBlue® σε αναλογία με το θρεπτικό μέσο 

1:10. Το θρεπτικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση ήταν το πλήρες 

θρεπτικό μέσο  και για τις δύο ομάδες.  

    Η μέτρηση της οπτικής πυκνότητας που  είναι απαραίτητη για την ποσοτικοποίηση 

της μεθόδου έγινε αφού τα κύτταρα επωάστηκαν με το αντιδραστήριο στους 37°C για 

30 λεπτά. Η οπτική πυκνότητα της 96άρας πλάκας μετρήθηκε στα 570 nm 

χρησιμοποιώντας 600 nm ως μήκος κύματος αναφοράς. Μόλις έγινε η μέτρηση, στη 
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συνέχεια, έγινε αλλαγή θρεπτικού μέσου. Εισάχθηκαν ξανά τα θρεπτικά μέσα των 

δύο ομάδων μαζί με τις διαφορετικές συγκεντρώσεις των ηπαρινών χαμηλού 

μοριακού βάρους ώστε να συνεχιστεί η καλλιέργεια μέχρι να γίνει η μέτρηση και των 

τριών χρόνων. 

 
 
Υλικά και συσκευές 

Πλάκες πολυστυρένιου με 24 οπές 

Φασματοφωτόμετρο 

Αντιδραστήριο PrestoBlue® 

Alizarin Red S (ΑRS) 

Ρυθμιστικό διάλυμα χλωριούχου κετυλοπυριδινίου (CPC) 

Ρυθμιστικό διάλυμα αλατούχου φωσφορικού (PBS) 

Απιονισμένο νερό 

 

Ποσοτικοποίηση παραγωγής ασβεστίου στην εξωκυττάρια μήτρα ως 

δείκτης διαφοροποίησης των προ-οστεοβλαστών 
Η χρώση με Alizarin Red S έγινε με σκοπό τη μέτρηση της εναπόθεσης ασβεστίου 

στην εξωκυττάρια μήτρα για το σχηματισμό οστικού οζιδίου [η μεθοδός είναι 

σύμφωνα με Carl A. Greogory et al., 2004, τροποποιημένη από τη Μ. 

Χατζηνικολαΐδου, Εργαστήριο Βιοϋλικών]. Η καλλιέργεια των κυττάρων έγινε σε  

πλάκες κυτταροκαλλιέργειας με 24 οπές (50000 κύτταρα/οπή) και επωάστηκαν με τα 

τέσσερα φάρμακα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για τους χρόνους 14 και 21 μέρες, η 

καλλιέργεια των κυττάρων έγινε σε διαφορετικές πλάκες. Μόλις συμπληρώθηκαν 

αυτοί οι δύο χρόνοι, έγινε πλύση των κυττάρων με ρυθμιστικό διάλυμα αλατούχου 

φωσφορικού (PBS) τρεις φορές και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν με 4% 

παραφορμαλδεΰδη. Μετά από 15 λεπτά, τα κύτταρα βάφτηκαν για 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου με το 2% ερυθρό διάλυμα της αλιζαρίνης S το οποίο ήταν 

διαλυμένο σε απιονισμένο νερό. Μετά την χρώση, οι πλάκες ξεπλύθηκαν με 

απιονισμένο νερό πέντε φορές με σκοπό να φύγει η  χρώση που δεν δεσμεύτηκε από 

τα κύτταρα. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της εναπόθεσης ασβεστίου, θα πρέπει 

πρώτα για γίνει η εξαγωγή της αλιζαρίνης (Αlizarin Red S) με 10% χλωριούχο 

κετυλοπυριδίνιο (CPC) σε 10 mM (pΗ=7,0). Αφού έγινε επώαση για 1 ώρα σε 
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ρυθμιστικό διάλυμα χλωριούχου κετυλοπυριδινίου (CPC), έπειτα 200μl 

μεταφέρθηκαν σε μία 96άρα πλάκα για τη μέτρηση απορρόφησης στα 550 nm. 

   Η ποσοτικοποίηση των δεδομένων έγινε με κανονικοποίηση ως προς τα βιώσιμα 

κύτταρα κάθε οπής της πλάκας για κυτταροκαλλιέργειας. Ο τρόπος αυτός επιλέχθηκε 

ώστε να γνωρίζουμε την αντιστοιχία της απορρόφησης σε βιώσιμα κύτταρα.  Για 

αυτό τον λόγο πριν ξεκινήσουμε με την διεξαγωγή του πειράματος, πρώτα έγινε 

προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω του 

αντιδραστηρίου PrestoBlue®. Η αναλογία του αντιδραστηρίου PrestoBlue® με το 

θρεπτικό μέσο ήταν 1:10 και για τις δύο ομάδες με τα επί δοκιμή φάρμακα. Το 

θρεπτικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση το πλήρες θρεπτικό και για τις 

δύο ομάδες. 

 

 

Υλικά και συσκευές 

Πλάκες πολυστυρένιου με 96 οπές 

Φασματοφωτόμετρο 

Αντιδραστήριο Bradford 

Ρυθμιστικό διάλυμα αλατούχου φωσφορικού (PBS) 

Ρυθμιστικό διάλυμα λύσης (10 μl Triton Χ-100 σε 10 ml Tris) 

Υπόστρωμα παρανιτροφαινυλ-φωσφορικού (pNNP) 

50 mM Tris-HCl με pΗ=10,5 

 

Ενεργότητα του ενζύμου ALP ως δείκτη διαφοροποίησης των προ-

οστεοβλαστών 
Η ενζυμική ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης είναι ένας πρώιμος δείκτης 

οστικής διαφοροποίησης. Ο προσδιορισμός της έγινε μετά από καλλιέργεια των 

κυττάρων για 7,14 και 21 ημέρες. με την παρουσία των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους με δραστική ουσία βεμηπαρίνη (Ivormax, 25000 IU anti-Xa/ml), 

ενοξαπαρίνη (Clexane, 8000 IU anti-Xa / 0,8 ml), ναδροπαρίνη (Fraxiparine, 5700 

IU anti-Xa / 0,6 ml) και ηπαρίνη (Heparin Leo, 5000 IU anti-Xa/ml) και για τις δύο 

ομάδες.  

   Πρώτον, έγινε καλλιέργεια σε 96άρα πλάκα κυτταροκαλλιέργειας και πλύθηκε με 

ρυθμιστικό διάλυμα αλατούχου φωσφορικού (PBS) δύο φορές [η μέθοδος είναι 
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σύμφωνα με Giles TS K et al., 2011 ; Xuezhong He et al., 2008 τροποποιημένη από 

τη Χατζηχαραλάμπους Χ., Εργαστήριο Βιοϋλικών]. Στη συνέχεια, παρασκευάστηκε 

το ρυθμιστικό διάλυμα λύσης (10 μl Triton Χ-100 σε 10 ml Tris) και προστέθηκε σε 

όγκο 100 μl ανά οπή. Έπειτα, έγινε μερικές φορές κατάψυξη και απόψυξη της πλάκας 

κυτταροκαλλιέργειας με 96 οπές  96. Παράλληλα, παρασκευάστηκε το διάλυμα 

υποστρώματος σε 50 mM Tris-HCl με pΗ=10,5. Χωρίς να γίνει απομάκρυνση του 

ρυθμιστικού διαλύματος λύσεως από τα κύτταρα, προστέθηκε 100μl/οπή του 

υποστρώματος παρανιτροφαινυλ-φωσφορικού (pNNP) σε συγκέντρωση 2mg/ml σε 

θερμοκρασία δωματίου. Η αλλαγή του χρώματος μετρήθηκε σε φασματοφωτόμετρο 

στα 405nm μετά από 4 ώρες. 

  Η ποσοτικοποίηση έγινε με κανονικοποίηση ως προς την ολική πρωτεΐνη των 

κυττάρων που υπήρχε σε κάθε οπή της πλάκας. Ο προσδιορισμός της πρωτεΐνης έγινε 

με το αντιδραστήριο Bradford. Η επιλογή αυτού του τρόπου ποσοτικοποίησης έγινε 

ώστε να δούμε την αντιστοιχία της απορρόφησης με την πρωτεΐνη. 

 

Υλικά και συσκευές 

Απορροφητικό χαρτί 

Δοχεία όγκου 2 ml 

Ψυχόμενη φυγόκεντρος  

Αντιδραστήριο Sirius Direct Red 80 

Οξικό οξύ 

Απιονισμένο νερό 

0,1 Μ HCl   

0,1 Μ NaOH 

 

Ποσοτικοποίηση παραγωγής κολλαγόνου ως δείκτης διαφοροποίησης των 

προ-οστεοβλαστών 
Η ποσοτικοποίηση του κολλαγόνου βασίζεται στην παρατήρηση ότι το 

αντιδραστήριο Sirius Direct Red 80 σε κορεσμένο οξικό οξύ, συνδέεται εκλεκτικά με 

ινώδη κολλαγόνα (τύποι Ι έως V). Η μέθοδος αυτή μπορεί να μετρήσει διαλυτό 

κολλαγόνο (δηλαδή σε μέσο καλλιέργειας), κολλαγόνο διαλυτό σε οξύ και αδιάλυτο 

κολλαγόνο. 
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  Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κολλαγόνου, πήραμε το  υπερκείμενο του 

θρεπτικού μέσου από την ήδη υπάρχουσα καλλιέργεια για τον προσδιορισμό 

ενεργότητας της αλκαλικής φωσφατάσης και για τις δύο ομάδες με τα επί δοκιμή 

φάρμακα. Το μάζεμα του υπερκείμενου γινόταν καθε τρεις μέρες πριν από την 

ανανέωση του θρεπτικού μέσου. 

    Το πρώτο βήμα για την μέτρηση του κολλαγόνου της κάθε συνθήκης, ήταν η 

προσθήκη 75 μl νερού σε 25 μl δείγματος εις διπλούν (για την καλύτερη στατιστική 

ανάλυση)  σε δοχείο με όγκο 2 ml [Η μέθοδος είναι σύμφωνα με Keira SM FL et al., 

2004 τροποποιημένη από τη Χ. Χατζηχαραλάμπους, Εργαστήριο Βιοϋλικών]. Έγινε 

προσθήκη και ήπια ανάμειξη του διαλύματος χρώσης. Αφού τα δείγματα μαζί με το 

διάλυμα χρώσης επωάστηκαν σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά, στη συνέχεια 

φυγοκεντρήθηκαν στους 4 OC με 15000 g για 15 λεπτά για να καθιζάνει το σύμπλοκο 

κολλαγόνου και χρώσης. Το υπερκείμενο αποστραγγίστηκε, αναστρέφοντας τους 

σωλήνες επάνω σε ένα απορροφητικό χαρτί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάστηκε ώστε μην 

χαθεί κάποιο κομματάκι του ιζήματος. Προστέθηκε 0,1 Μ HCl  σε κάθε δοχείο για να 

αφαιρεθεί η αδέσμευτη χρώση. Μετά, τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν και πάλι στους 

4 OC  με 15000 g για 15 λεπτά. Αποστραγγίστηκε καλά ξανά το υπερκείμενο και 

προστέθηκε 0,1 Μ NaOH σε κάθε δοχείο. Τελευταία, έγινε καλή ανάδευση για να 

απελευθερωθεί το δεσμευμένο με τη χρώση κολλαγόνο. Πήραμε 200 μl από κάθε 

δείγμα και έγινε μέτρηση της απορρόφησης σε φασματοφωτόμετρο στα 530 nm ώστε 

να γίνει η ποσοτικοποίηση της μεθόδου. 
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Βιωσιμότητα και πολλαπλασιασμός των προ-οστεοβλαστικών κυττάρων 

MC3T3-E1 
Η βιωσιμότητα και ο πολλαπλασιασμός των οστεοβλαστικών κυττάρων μελετήθηκε 

με το αντιδραστήριο PrestoBlue®. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση των 

διαφορετικών συγκεντρώσεων ( 5 6 710 ,10 ,10− − −Μ Μ Μ ) των ηπαρινών χαμηλού 

μοριακού βάρους με εμπορική ονομασία (Clexane, Fraxiparine, Heparin Leo, 

Ivormax) στη βιωσιμότητα και στον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστικών 

κυττάρων. Εξετάστηκαν δύο ομάδες, η ομάδα ελέγχου και εκείνη με πλήρες θρεπτικό 

συν οστεογενές μέσο. 

  Στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό μέσο, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη επίδραση των 

ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην συγκέντρωση 710− Μ . Παρόλο αυτό, ο 

πολλαπλασιασμός των κυττάρων ήταν σχεδόν ίδιος σε σύγκριση με τα κύτταρα στα 

οποία δεν είχε γίνει κάποια αγωγή για τον κάθε πειραματικό χρόνο. Ο 

πολλαπλασιασμός συνεχίστηκε μέχρι την 7η μέρα. Σε σύγκριση με τα κύτταρα που 

δεν τους είχαν χορηγηθεί φάρμακα υπήρχε μια μικρή αύξηση στον πολλαπλασιασμό 

την 7η μέρα. Αυτή η αύξηση δεν παρατηρήθηκε στην συγκέντρωση 710− Μ του 

φαρμάκου Clexane. Στην συγκέντρωση 610− Μ  του φαρμάκου Heparin Leo 

παρουσιάστηκε μία μικρή μείωση στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων την 7η μέρα. 

Στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο παρατηρούνται όμοια 

αποτελέσματα  με την ομάδα ελέγχου για όλους τους πειραματικούς χρόνους. 
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Εικόνα 1a: Επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων των  ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και στη βιωσιμότητα στην ομάδα με πλήρες 

θρεπτικό μέσο μετά από 1,3 και 7 ημέρες. 
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Εικόνα 1b: Επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων των συγκεντρώσεων των  ηπαρινών 

χαμηλού μοριακού βάρους στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και στη βιωσιμότητα στην 

ομάδα με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο μετά από 1,3 και 7 ημέρες. 
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 Εικόνα 2a: Επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους στον αριθμό των βιώσιμων κυττάρων στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό μέσο μετά από 

1,3 και 7 ημέρες. 
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Εικόνα 2b: Επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους στον αριθμό των βιώσιμων κυττάρων στην ομάδα με οστεογενές μέσο μετά από 1,3 

και 7 ημέρες. 
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Ποσοτικοποίηση ασβεστίου στην εξωκυττάρια μήτρα 
Η χρώση με Αλιζαρίνη χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση των 

συγκεντρώσεων ( 5 6 710 ,10 ,10− − −Μ Μ Μ ) των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους με 

εμπορική ονομασία (Clexane, Fraxiparine, Heparin Leo, Ivormax) στην 

ποσοτικοποίηση του ασβεστίου στην εναπόθεση ασβεστίου. Εξετάστηκαν δύο 

ομάδες, η ομάδα με πλήρες θρεπτικό μέσο και εκείνη με πλήρες θρεπτικό συν το 

οστεογενές μέσο. 

  Το συγκεκριμένο πείραμα έγινε για δύο χρόνους, 14 και 21 μέρες. Στις 21 μέρες, 

είχε σημαντική αύξηση εναπόθεσης ασβεστίου σε σχέση με τις 14 μέρες και για τις 

δύο ομάδες. Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις των τεσσάρων φαρμάκων αποδείχθηκε 

ότι προωθούν την εναπόθεση ασβεστίου των MC3T3-E1 κυττάρων. Ωστόσο, η 

ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους με την εμπορική ονομασία Ivormax, έδειξε 

ισχυρότερη εναπόθεση ασβεστίου στην υψηλότερη συγκέντρωση. Με την προσθήκη 

της β-γλυκεροφωσφορικού και του ασκορβικού οξέος στο θρεπτικό μέσο 

παρατηρήθηκε ισχυρότερη εναπόθεση ασβεστίου μετά από 21 μέρες σε σύγκριση με 

τις 14 μέρες. Παραδόξως, φαίνεται να προωθείται περισσότερο, η παραγωγή 

ασβεστίου των κυττάρων στην υψηλότερη συγκέντρωση του φαρμάκου με την 

ονομασία Ivormax. Αυτή η επίδραση παρουσιάστηκε στην χαμηλότερη συγκέντρωση 

των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους με εμπορική ονομασία Heparin Leo και 

Fraxiparine. Στην περίπτωση του φαρμάκου με ονομασία Clexane, η ισχυρότερη 

παραγωγή ασβεστίου παρουσιάστηκε στην συγκέντρωση 610− Μ . 
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Εικόνα 3a: Επίδραση των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην εναπόθεση ασβεστίου  

στην εξωκυττάρια μήτρα στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό μέσο  μετά από 14 και 21 ημέρες. 
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Εικόνα 3b: Επίδραση των μορίων ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην εναπόθεση 

ασβεστίου  στην εξωκυττάρια μήτρα στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό συν  οστεογενές μέσο 

μετά από 14 και 21 ημέρες. 



 45 

Ποσοτικοποίηση  ενεργότητας της αλκαλικής φωσφατάσης 
Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένας πρώιμος δείκτης οστικής διαφοροποίησης. 

Χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση των συγκεντρώσεων 

( 5 6 710 ,10 ,10− − −Μ Μ Μ ) των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους με εμπορική 

ονομασία (Clexane, Fraxiparine, Heparin Leo, Ivormax) στην οστική διαφοροποίηση 

των κυττάρων. Εξετάστηκαν δύο ομάδες, η ομάδα πλήρες θρεπτικό μέσο και εκείνη 

με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο. 

    Όπως φαίνεται, υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση ενεργότητας της αλκαλικής 

φωσφατάσης μετά από 14 μέρες σε σύγκριση μετά από 7 μέρες. Στις 7 μέρες, η 

ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης φαίνεται να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα για 

όλες τις συνθήκες  στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό συν  οστεογενές μέσο. Όμως, στις 

14 μέρες, η ενζυμική ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης προωθείται 

περισσότερο στις διαφορετικές συγκεντρώσεις των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους σε σύγκριση με τα κύτταρα που δεν τους χορηγήθηκαν. Εκτός από την 

ηπαρίνη με εμπορική ονομασία Clexane, όπου η ενεργότητα του ενζύμου της 

αλκαλικής φωσφατάσης φαίνεται να είναι σχεδόν η ίδια με τα κύτταρα που τους είχαν 

χορηγηθεί πλήρες θρεπτικό μέσο εμπλουτισμένο με ασκορβικό οξύ και β-

γλυκεροφωσφορικό. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

διαφορά μεταξύ της συγκέντρωσης 510− Μ  και της συγκέντρωσης 610− Μ των 

ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους. 
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Εικόνα 4a: Επίδραση των  ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην  ενεργότητα του 

ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης  στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό μέσο μετά από 7 και 

14 ημέρες. 
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Εικόνα 4b: Επίδραση των  ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην  ενεργότητα του 

ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης  στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο 

μετά από 7 και 14 ημέρες. 
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Ποσοτικοποίηση του κολλαγόνου 
Το κολλαγόνο είναι ένας δείκτης σχηματισμού των οστών. Για αυτό το λόγο 

εξετάστηκε η επίδραση των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην παραγωγή 

κολλαγόνου. Η μέτρηση του κολλαγόνου έγινε από το υπερκείμενο του θρεπτικού 

μέσου της καλλιέργειας. Το κολλαγόνου μετρήθηκε μετά από 3, 6 και 13 ημέρες 

προκειμένου να εξετάσει την άμεση και μακροπρόθεσμη επίδραση των ηπαρινών 

χαμηλού μοριακού βάρους με εμπορική ονομασία (Clexane, Fraxiparine, Heparin 

Leo, Ivormax) . 

   Όπως φαίνεται με την προσθήκη των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους, 

προωθείται ιδιαίτερα η παραγωγή κολλαγόνου μετά από 6 μέρες. Στις 13 μέρες, 

αυξάνεται ελάχιστα ή καθόλου η παραγωγή κολλαγόνου στην ομάδα με πλήρες 

θρεπτικό συν οστεογενές μέσο. Στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό, υπάρχει έντονη 

διαφορά στην παραγωγή κολλαγόνου μεταξύ των διαφορετικών χρόνων με συνεχή 

αύξηση. Σε όλες τις συγκεντρώσεις των ηπαρινών που χρησιμοποιήθηκαν, η 

παραγωγή κολλαγόνου την 3η μέρα ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με τα κύτταρα που 

δεν τους χορηγήθηκαν τα φάρμακα ηπαρίνης με εξαίρεση την χαμηλότερη 

συγκέντρωση του φαρμάκου Clexane και Fraxiparine στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό 

συν οστεογενές μέσο. Παρόλο αυτό, δεν εμφανίζεται ιδιαίτερη αυξομείωση μεταξύ 

των διαφορετικών συγκεντρώσεων των διαφορετικών φαρμάκων. 
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 Εικόνα 5a: Επίδραση των  ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην παραγωγή 

κολλαγόνου της ομάδας με πλήρες θρεπτικό μέσο μετά από 3,6 και 13 ημέρες. 
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 Εικόνα 5b: Επίδραση των  ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην παραγωγή 

κολλαγόνου της ομάδας με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο μετά από 3,6 και 13 

ημέρες. 
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                            ΣΥΖΗΤΗΣΗ   
Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση των διαφορετικών 

συγκεντρώσεων 10-5, 10-6, και 10-7 Μ  των μορίων των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους με εμπορική ονομασία: Clexane, Fraxiparine, Heparin Leo και Ivormax στην 

οστική διαφοροποίηση  οστεοβλαστικών κυττάρων.  Η βιωσιμότητα και ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός προσδιορίστηκαν μέσω του αντιδραστηρίου PrestoBlue®. Η 

οστική διαφοροποίηση εξετάστηκε μέσω της ποσοτικοποίησης ασβεστίου στην 

εξωκυττάρια μήτρα, της ενζυματικής ενεργότητας της αλκαλικής φωσφατάσης και 

της παραγωγής κολλαγόνου.  

  Σύμφωνα με τα πειράματα που έγιναν με τις παραπάνω ηπαρίνες χαμηλού μοριακού 

βάρους, δεν παρατηρήθηκε μείωση στη βιωσιμότητα και στον πολλαπλασιασμό των 

οστεοβλαστικών κυττάρων. Τα συγκεκριμένα τέσσερα αντιθρομβωτικά φάρμακα,  

Clexane, Fraxiparine, Heparin Leo και Ivormax, δεν παρουσίασαν κυτταροτοξικότητα 

στα οστεοβλαστικά κύτταρα της συγκεκριμένης μελέτης. Τα ερευνητικά ευρήματα 

μας συμφωνούν με άλλες μελέτες στις οποίες, οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 

δεν εμφανίζονται να δρουν τοξικά στη βιωσιμότητα και στον πολλαπλασιασμό των 

πρωτογενών ανθρώπινων οστεοβλαστών [Matziolis G. et al., 2003 ; Handschin AE et 

al., 2005]. Σε πρόσφατη μελέτη σε μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα αποδείχθηκε 

ότι οι ηπαρινές χαμηλού μοριακού βάρους σε υψηλή συγκέντρωση (0.024 mg/ml) 

επιδρούν αρνητικά στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Αυτή η μείωση στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων μπορεί να οφείλεται στην απορρόφηση των 

αυξητικών παραγόντων από την λύση ανθρώπινων αιμοπεταλίων (human Platelet 

Lysate-hPL). Όμως, όταν οι ηπαρίνες επιδρούν με PDGFs ενισχύουν τον 

πολλαπλασιασμό σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές [Hemeda H et al., 2013]. 

  Με την προσθήκη της β-γλυκεροφωσφορικού και του ασκορβικού οξέος στο 

θρεπτικό μέσο παρατηρήθηκε ισχυρότερη εναπόθεση ασβεστίου στην εξωκυττάρια 

μήτρα μετά από 21 μέρες σε σύγκριση με τις 14 μέρες. Επίσης, φαίνεται να 

προωθείται περισσότερο η παραγωγή ασβεστίου των κυττάρων στην υψηλότερη 

συγκέντρωση του φαρμάκου με την ονομασία Ivormax. Αυτή η επίδραση 

παρουσιάστηκε και στη χαμηλότερη συγκέντρωση των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 

βάρους με εμπορική ονομασία Heparin Leo και Fraxiparine. Στην περίπτωση του 

φαρμάκου με ονομασία Clexane, η ισχυρότερη εναπόθεση ασβεστίου της 

εξωκυττάριας μήτρας παρουσιάστηκε στην συγκέντρωση 610− Μ . Σε πρόσφατες 



 50 

μελέτες, όπου χρησιμοποίηθηκαν τα Saos-2 (sarcoma osteogenic) κύτταρα με 

διαφορετικές συγκεντρώσεις ηπαρίνης για διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

συνθήκες με υψηλότερες συγκεντρώσεις ηπαρίνης (> 5 μg/ml) έδειξαν αναστολή της 

εναπόθεσης ασβεστίου στην εξωκυττάρια μήτρα και των ανόργανων ουσιών. Σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις (5-500 ng/ml) προωθούνταν η εναπόθεση ασβεστίου στην 

εξωκυττάρια μήτρα. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η ηπαρίνη σε 

συγκεντρώσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται για 

αντιθρομβωτική θεραπεία προωθούν τον σχηματισμό των οστών [Häusser H-J et al., 

2004]. Επιπλέον, σε μελέτη που έγινε με μεσυγχυματικά κύτταρα, οι ηπαρίνες 

χαμηλού μοριακού βάρους σε υψηλή συγκέντρωση (0.024 mg/ml) επηρέασαν 

αρνητικά την οστική διαφοροποίηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται  στην δομική 

ομοιότητα με την θειική ηπαρίνη, η οποία είναι ένα σημαντικό συστατικό της 

εξωκυττάριας μήτρας. Η ηπαρίνη σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να διαταράξει τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρου και εξωκυττάριας μήτρας [Hemeda H et al., 2013]. 

   Στις 7 μέρες, η ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης φαίνεται να βρίσκεται στα 

ίδια επίπεδα για όλες τις συνθήκες  στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό παρουσία 

οστεογενούς μέσου. Όμως, στις 14 μέρες, η ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης 

προωθείται περισσότερο στις διαφορετικές συγκεντρώσεις των ηπαρινών χαμηλού 

μοριακού βάρους σε σύγκριση με τα κύτταρα που δεν τους χορηγήθηκαν φάρμακα. 

Αυτό δεν ισχύει για την ηπαρίνη με εμπορική ονομασία Clexane, όπου η ενεργότητα 

της αλκαλικής φωσφατάσης φαίνεται να είναι σχεδόν η ίδια με τα κύτταρα που τους 

είχαν χορηγηθεί πλήρες θρεπτικό μέσο εμπλουτισμένο με ασκορβικό οξύ και β-

γλυκεροφωσφορικό. Σε μελέτες που έγιναν σε πρωτογενείς ανθρώπινους 

οστεοβλάστες, παρουσιάστηκε μια δοσοεξαρτώμενη μείωση της ενεργότητας της 

αλκαλικής φωσφατάσης [Solayar GN et al., 2011]. Σε άλλες μελέτες σε κύτταρα 

SaΟs-2, σε ηπαρίνες με χαμηλές συγκεντρώσεις των 5 και 50 ng/ml, παρουσιάστηκε 

ιδιαίτερη αύξηση ενεργότητας  της αλκαλικής φωσφατάσης [Hausser H-J et al., 

2004]. 

   Όπως φαίνεται με την προσθήκη των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους, 

προωθείται ιδιαίτερα η παραγωγή κολλαγόνου μετά από 6 μέρες σε σύγκριση με τις 

13 μέρες. Στην ομάδα με πλήρες θρεπτικό μέσο, υπάρχει έντονη διαφορά στην 

παραγωγή κολλαγόνου μεταξύ των διαφορετικών χρόνων με συνεχή αύξηση. Σε όλες 

τις συγκεντρώσεις των ηπαρινών, η παραγωγή κολλαγόνου την 3η μέρα ήταν περίπου 

στα ίδια επίπεδα με τα κύτταρα που δεν τους χορηγήθηκαν τα φάρμακα ηπαρίνης με 
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εξαίρεση τη χαμηλότερη συγκέντρωση του φαρμάκου Clexane και Fraxiparine στην 

ομάδα με πλήρες θρεπτικό συν οστεογενές μέσο. Παρόλα αυτά, δεν εμφανίζεται 

ιδιαίτερη αυξομείωση μεταξύ των διαφορετικών συγκεντρώσεων των διαφορετικών 

φαρμάκων. Η συγκεκριμένη μέθοδος ποσοτικοποίησης κολλαγόνου που 

κατακρημνίζεται από το υπερκείμενο των οστεοβλαστών MC3T3-E1, δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες μελέτες για να γίνει μια απ΄ευθείας σύγκριση. Ωστόσο, 

σε πρωτογενή ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία της 

δραστικής ουσίας ενοξαπαρίνη (Clexane, 100 IU/mg anti-Xa δραστικότητα σε 

συγκεντρώσεις 1, 10 και 100 μg/ml), υπήρξε μείωση της έκφρασης του mRNA του 

οστικού δείκτη οστεοκαλσίνης, του παράγοντα μεταγραφής Runx2, και του 

οστεογενούς παράγοντα ΒΜΡ-2 [Solayar GN et al., 2011].  

  Συνοψίζοντας, παρακολουθούμε μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία ένα πλήθος 

προτεινόμενων μηχανισμών για την ερμηνεία του ερωτήματος πως τα 

αντιθρομβωτικά επηρεάζουν τη βιολογία του οστού.  

   Στις in vivo μελέτες επικρατεί μια ευρεία ομοφωνία που δείχνει μέσα από την 

ιστομορφομετρική ανάλυση του οστού ότι παρατηρείται συγχρόνως διέγερση 

οστεοκλαστικής επαναρρόφησης και αναστολή οστεοβλαστικής σύνθεσης οστού 

[Somjen D et al, 2013]. Αυτό έχει ως συνέπεια το μειωμένο όγκο δοκιδωτού οστού 

και εξασθενημένες εμβιομηχανικές ιδιότητες του οστού.  

  Παρότι έχουν περιγραφεί πολλές in vitro μελέτες, δεν έχει διατυπωθεί ο ακριβής 

μηχανισμός της αναστολής και συνεπώς παραμένει άγνωστος. Πρόσφατες μελέτες 

πρότειναν μια δυνατή αλληλεπίδραση της ηπαρίνης με συγκεκριμένους αυξητικούς 

παράγοντες που επάγουν κυτταρικό πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση. Η 

ανταγωνιστική δράση μεταξύ ηπαρινών και αυξητικών παραγόντων σε πρωτεΐνες που 

δεσμεύονται στην επιφάνεια των οστεοβλαστών είναι μια πιθανή αιτία αναστολής της 

ανάπτυξης των οστεοβλαστών, η οποία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην 

καθυστέρηση της επούλωσης ενός οστικού ελλείμματος, όσο και στην οστεοπόρωση 

ως πιθανή παρενέργεια όλων των αντιθρομβωτικών φαρμάκων, όπως οι αναστολείς 

του παράγοντα Χa και άλλοι.  
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Οστό 

Το οστό αποτελεί μία συνιστώσα του σκελετικού συστήματος που εμπλέκεται 

στην προστασία, στη στήριξη καθώς και στην κίνηση του σώματος. Παρέχει 

προστασία αλλά παίζει και το ρόλο της μονάδας παραγωγής εξειδικευμένων ιστών 

όπως είναι το αιμοποιητικό σύστημα, δηλαδή, ο μυελός των οστών. Η καρδιά, οι 

πνεύμονες, και άλλα όργανα προστατεύονται από τα τοιχώματα της θωρακικής 

κοιλότητας. Το οστό υποστηρίζει δομικά τη μηχανική δράση των μαλακών ιστών, 

όπως η συρρίκνωση των μυών ή την επέκταση των πνευμόνων. Επιπλέον, είναι μία 

δεξαμενή ανοργανοποίησης σύμφωνα με την οποία το ενδοκρινικό σύστημα ρυθμίζει 

το επίπεδο του ασβεστίου και των φωσφορικών ιόντων στα σωματικά υγρά [ `Barr ere  

F. et al., 2006].  

 

Δομή των οστών  
Οι μακρο- και μικροσκοπικές δομές των οστών επηρεάζονται από τους 

γενετικούς, μεταβολικούς και μηχανικούς παράγοντες. Αυτοί οι εγγενείς  

παράγοντες είναι η κύρια αιτία της ποικιλίας στη μακροδομή των οστών. 

Όλα τα οστά αποτελούνται από μία βασική διπλή δομή  η οποία ποικίλλει ανάλογα με 

τη λειτουργία. Μια εξωτερική στοιβάδα ή φλοιός, καλύπτει το οστό και είναι λεία, 

πυκνή, και συνεχής. Στο εσωτερικό, διατάσσεται σπογγώδες οστό σε ένα δίκτυο 

τεμνόμενων πλακών και θραυσμάτων που ποικίλλουν σε ποσότητα σχηματίζοντας 

μεταξύ τους επισυναπτόμενους χώρους. Αυτές οι κοιλότητες γεμίζουν με τα 

αιμοφόρα αγγεία και τον μυελό των οστών. 

   Μικροσκοπικά, το οστό είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και εξειδικευμένη 

μορφή συνδετικού ιστού. Είναι ένας ανοργανοποιημένος ιστός, ο οποίος 

αποτελείται από μία οργανική μήτρα που ενισχύεται από εναποθέσεις 

των κρυστάλλων του φωσφορικού ασβεστίου. Με άλλα λόγια το οστό είναι ένα 

φυσικό σύνθετο υλικό. Η οργανική μήτρα αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου Ι 

(περίπου 95%), πρωτεογλυκάνες και πολυάριθμες μη κολλαγονούχες πρωτεΐνες (5%). 

Ενσωματώνει τα κύτταρα των οστών, τα οποία συμμετέχουν στη συντήρηση και την 

οργάνωση του οστού, δηλαδή οστεοπρογονικά κύτταρα, οστεοβλάστες, 

οστεοκύτταρα και οστεοκλάστες [ `Barr ere et al., 2006]. 
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Μηχανικές ιδιότητες των οστών 
Το μίγμα των ανόργανων και των ελαστικών οργανικών συστατικών μπορεί να δώσει 

εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Για παράδειγμα,  συμπαγές οστό έχει βρεθεί να έχει 

αντοχή στον εφελκυσμό στην περιοχή από 700–1400 2/kg cm και θλιπτική αντοχή 

στην περιοχή από 1400 έως 2100 2/kg cm . Αυτές οι τιμές είναι αντίστοιχες με αυτές 

του αλουμινίου ή του χάλυβα, αλλά το οστό είναι πολύ ελαφρύτερο. Η μεγάλη 

δύναμη του οστού υφίσταται κυρίως κατά μήκος του άξονά του. Συνεπώς. κατά 

προσέγγιση είναι παράλληλο τόσο προς τον άξονα των ινών του κολλαγόνου και προς 

τον επιμήκη άξονα των ανόργανων κρυστάλλων. Παρά το γεγονός ότι το οστό είναι 

σκληρό, κατά ένα μεγάλο βαθμό είναι ελαστικό. Αυτό είναι σημαντικό για την 

ικανότητα σκελετού να αντέχει σε σύγκρουση. Οι εκτιμήσεις του μέτρου 

ελαστικότητας των οστών είναι της τάξης των 420 έως 700 2/kg cm  (~41-69 ΜPa) 

[ `Barr ere et al., 2006]. 

 

Αναδόμηση των οστών 
Το οστό είναι ένας δυναμικός ιστός. Κατά το πρώτο έτος της ζωής, το ποσοστό των 

εργασιών του σκελετού προσεγγίζει το 100%. Το ποσοστό αυτό μειώνεται κατά 10% 

ετησίως, μέχρι τα τέλη της παιδικής ηλικίας. Στη συνέχεια, συνήθως συνεχίζεται η 

μείωση σε περίπου αυτό το ποσοστό ή πιο αργά σε όλη τη ζωή, μέχρι και εκατό 

χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του σκελετού, ο κύκλος εργασιών των 

οστών είναι η αναδόμηση. Καθ' όλη τη ζωή, γίνεται φυσιολογική αναδόμηση, 

αφαίρεση, και  αντικατάσταση των οστών στην ίδια περίπου θέση χωρίς να 

επηρεάζεται το σχήμα ή η πυκνότητα του οστού. Η ακολουθία των γεγονότων που 

περιλαμβάνονται είναι: (i) η ενεργοποίηση των οστεοκλαστών, (ii) η επαναρρόφηση 

του οστού, (iii) η ενεργοποίηση των οστεοβλαστών, και (iv) ο σχηματισμός νέου 

οστού στην περιοχή της οστικής απορρόφησης [Buckwalter JA et al., 1996]. Λόγω 

αυτών των ιδιοτήτων, η αναδόμηση των ελλειμμάτων και των καταγμάτων είναι 

εύκολη. Μπορούν να διορθωθούν μέχρι και μεγέθη που ονομάζονται κρίσιμα 

ελλείμματα. Δηλαδή, ελλείμματα τέτοιου μεγέθους που το ζώο δεν μπορεί να 

θεραπεύσει κατά τη διάρκεια ζωής του [Schmitz and Hollinger, 1986]. Για 

μεγαλύτερα ελλείμματα, η ανθρώπινη παρέμβαση είναι αναγκαία, προκειμένου να 

βοηθήσει και να επιταχύνει την επούλωση [ `Barr ere et al., 2006]. 
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Βιοϋλικά φωσφορικού ασβεστίου  
Τα φωσφορικά άλατα επηρεάζουν την οστική αναγέννηση επειδή οι φυσικές, χημικές 

και δομικές ιδιότητες τους είναι παρόμοιες με εκείνες του οστικού ιστού. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1920, αυτά τα υλικά διατίθεται μόνο ως κόκκοι και 

χρησιμοποιήθηκαν καθαρά για να συμπληρώνουν τα υλικά. Σύντομα διαπιστώθηκε 

ότι προωθήσει το σχηματισμό νέου οστού, ιδιαίτερα όταν η ατομική αναλογία των 

αλάτων είναι μεταξύ 1.5 και 1.7. Η καταλληλότητα των βιοϋλικών φωσφορικού 

ασβεστίου ως in vivo εμφυτεύματα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Πολύ 

σημαντικό είναι η ατομική αναλογία Ca/P, η επίδραση του πορώδους και η 

κρυσταλλική δομή [ Sa enz′ A et al., 1999].  
    Τα βιοϋλικά φωσφορικού ασβεστίου έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό σε 

σύγκριση με άλλα βιοϋλικά για την αντικατάσταση των οστών. Επάγουν βιολογική 

απόκριση παρόμοια με εκείνη που παράγεται κατά τη διάρκεια της οστικής 

αναδόμησης. Η αναδιαμόρφωση ή η ανανέωση των οστών γίνεται με την 

απορρόφηση του παλαιού οστού σε συνδυασμό με το σχηματισμό νέου. Κατά τη 

διάρκεια της απορρόφησης, γίνεται η αποικοδόμηση του βιο-κεραμικού φωσφορικού 

ασβεστίου (ασβέστιο και φωσφορικά ιόντα). Αυτά τα προϊόντα μεταβολίζονται 

φυσικά και δεν επάγουν ανώμαλη εναπόθεση ασβεστίου. Επιπλέον, τα φωσφορικά 

στα ούρα, στον ορό, ή στα όργανα (συκώτι, δέρμα, εγκέφαλο,  καρδιά,  νεφρούς, 

πνεύμονες, και έντερο) είναι σε φυσιολογικά επίπεδα [Hollander et al., 1991].  

    Επιπλέον, τα βιοϋλικά φωσφορικού ασβεστίου έχουν χρησιμοποιηθεί  με επιτυχία 

σε οδοντιατρική και σε χειρουργική ορθοπεδική. Αυτά μπορεί να είναι συνθετικής ή 

φυσικής προέλευσης και χρησιμοποιούνται σε συμπαγή μορφή ή μορφή κόκκων για 

πλήρωση οστού. Όμως, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις λειτουργίες του οστού 

επειδή έχουν ασθενέστερες μηχανικές ιδιότητες. Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί 

επιτυχώς ως επικάλυψη σε μεταλλικό ισχίο και ως οδοντικά εμφυτεύματα [Epinette 

and Manley, 2004]. Πορώδη βιοϋλικά φωσφορικού ασβεστίου φυσικής προέλευσης 

έχουν επιλεγεί ως κατάλληλοι υποψήφιοι για χρήση ως ικρίωμα οστού στην μηχανική 

ιστών [Kruyt MC et al 2004; Arinzeh TL et al., 2005].  

   Τα φωσφορικά άλατα ασβεστίου μπορούν να σχηματίσουν ενώσεις που περιέχουν 

2 4 ,H PO−  2
3HPO − ή 3

4PO − . Τα άλατα φωσφορικού ασβεστίου αποτελούν μία μεγάλη 

ομάδα ενώσεων [Elliot JC, 1994]. Ο Πίνακας 1  συνοψίζει τη χημική ονομασία, τον 

τύπο, τη συντομογραφία και την αναλογία ασβεστίου προς το φώσφορο (Ca/P)  σε 
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κάποιες ενώσεις φωσφορικών ασβεστίων. Τα φωσφορικά άλατα ασβεστίου 

διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση και τη κρυσταλλική δομή τους, οδηγώντας σε 

ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες [ `Barr ere et al., 2006]. 

 

Πίνακας 1: Κύρια βιολογικά στοιχεία αλάτων φωσφορικού ασβεστίου[ `Barr ere et 

al., 2006]. 

 
 

 

Υδροξυαπατίτες 

Η γενική χημική ένωση ακολουθεί τον τύπο 10 4 6 2( 0 )M X Z , όπου το 2M +  είναι ένα 

μέταλλο με ανιόντα 3
4XO −  και Z −  είναι γνωστά ως «απατίτες». Το συγκεκριμένο 

όνομα για κάθε απατίτη εξαρτάται από τις ρίζες ή τα στοιχεία Μ, Χ και 

Ζ. Κατά συνέπεια, ο υδροξυαπατίτης (HAp) έχει τη μοριακή δομή στην οποία το Μ 

είναι ασβέστιο ( 2Ca + ) , το Χ είναι φώσφορος ( 5P + ) και το Ζ παριστάνει τη ρίζα 

υδροξυλίου (OH − ). Η στοιχειομετρία του  HAp δείχνει αναλογία Ca/P=1.67   Sa enz′  

Α et al., 1999]. Μέχρι τώρα τα βιοϋλικά από Hap χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη 

υποκατάσταση οστού [Epinette and Manley, 2004]. Κλινικά, τα απατιτικά βιοϋλικά 

χρησιμοποιούνται ευρέως στη μορφή μακροπορώδων κόκκων οι οποίοι συντήκονται 

και ως επιστρώσεις σε μεταλλικά εμφυτεύματα [Alejandro Sa enz′ et al., 1999]. 
    Τα κεραμικά φωσφορικού ασβεστίου (CPC) και κυρίως ο υδροξυαπατίτης (ΗΑp) 

είναι κατάλληλα υλικά για χρήση ως μόσχευμα οστού, λόγω των χαρακτηριστικών 

τους. Ο υδροξυαπατίτης (ΗΑ) είναι ο πιο σταθερός χημικά μεταξύ των κεραμικών 

φωσφορικού ασβεστίου (CPC) [Ducheyne P et al., 1993]. Ωστόσο, τα κεραμικά με 

βάση τον υδροξυαπατίτη όταν υποβάλλονται σε in vivo αποικοδόμηση, θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν διάφορα φαινόμενα όπως είναι η επίδραση του στα διαφορετικά 
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είδη κυττάρων (π.χ. «επίθεση» από τους οστεοκλάστες) και την χημική επίδραση 

(διάλυση) [Muller-Mai CM et al., 1990; Gomi K et al., 1993]. Τα φυσικο- χημικά 

χαρακτηριστικά του υλικού έχουν κρίσιμο ρόλο στην in vitro και in vivo 

συμπεριφορά του εμφυτεύματος [Oonishi H et al., 1998].  

   Το πορώδες υλικό για να χρησιμοποιηθεί ως ικρίωμα για αναγέννηση ιστού θα 

πρέπει: 1) να επιτρέπει την εναγγείωση, ώστε τα κύτταρα και οι παράγοντες που  

επιτρέπουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την κυτταρική διαφοροποίηση σε 

οστό, να εισέρχονται στους πόρους. 2) το υλικό πρέπει να είναι χημικά σταθερό, 3) το 

σχήμα, ο βαθμός των διασυνδέσεων των πόρων και το μέγεθος των πόρων, ρυθμίζουν 

την κυτταρική ανάπτυξη μέσα στο υλικό. Οι πόροι με μέγεθος  μεγαλύτερο από 150 

mm, διευκολύνουν την ανοργανοποίηση η οποία είναι απαραίτητη για το σχηματισμό 

των οστών [Hulbert SF et al., 1973]. 

 

Ιδιότητες στις οποίες οφείλεται η οστεοεπαγωγή του κεραμικού βιοϋλικού 

από φωσφορικό ασβέστιο 
Ο ορισμός της οστεοεπαγωγής σύμφωνα με τον Friedenstein είναι: η επαγωγή των 

αδιαφοροποίητων  προ-οστεοβλαστικών κυττάρων να γίνουν οστεοβλαστικά κύτταρα 

[Friendenstein, 1968]. Σε αρκετές μελέτες περιγράφονται οι φυσικές και  οι χημικές 

ιδιότητες των οστεοεπαγωγικών υλικών καθώς και τον τύπο των κυττάρων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε in vitro έρευνες. Ακόμη και αν έχουν ίδια χημική σύσταση, μπορεί 

να έχουν εντελώς διαφορετική μακροπορώδη δομή, μέγεθος πόρου και τραχύτητα 

επιφάνειας και συνεπώς να διαφέρουν ως προς το οστεοεπαγωγικό δυναμικό τους 

[Van der Stok et al., 2011]. Aν ένα υλικό καθίσταται ως οστεοεπαγωγικό εξαρτάται 

από την περιγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος. Οι βασικοί 

παράγοντες της οστεοεπαγωγής είναι: η χημική σύνθεση, η συνολική γεωμετρία του 

εμφυτεύματος, το ποσοστό που είναι πορώδες το τελικό υλικό, οι ιδιότητες της 

μικροδομής συμπεριλαμβανομένου το μέγεθος του πόρου και η τραχύτητα της 

επιφάνειας [Yamasaki and Sakai, 1992 ; Yuan et al., 1999 ; Habibovic P et al., 2005 ; 

Yuan H et al., 2010].  

  Η παρουσία πηγής του φωσφορικού ασβεστίου είναι προαπαιτούμενο για τον 

σχηματισμό του οστού. Η απελευθέρωση  των 2 3 2
4 4, ,Ca PO HPO+ − −  από το υλικό 

αυξάνει τη βιολογική ροή, προκαλώντας καθίζηση του ανθρακούχου απατίτη. Έτσι, 

ενσωματώνεται το ασβέστιο, το φωσφορικό και άλλα ιόντα 
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2 2
3( , , )g Na CO+ + −Μ καθώς πρωτεΐνες και άλλες οργανικές ενώσεις [Habibonic et al., 

2005 ; LeGeros RZ, 2008]. Τα υλικά που αρχικά δεν περιέχουν φωσφορικό ασβέστιο 

έχουν την ικανότητα να εναποθέτουν ασβέστιο αλλά σε μικρότερο βαθμό από εκείνα 

που περιέχουν. Η αύξηση της in vivo αποικοδόμησης στα υλικά από φωσφορικό 

ασβέστιο, προωθεί την οστεοεπαγωγή. Παρέχει μια σταθερή επιφάνεια για να 

ξεκινήσει ο σχηματισμός του οστού αλλά μετέπειτα προκαλείται διάλυση. 

Δημιουργείται ένας συμβιβασμός μεταξύ της διάλυσης και της επανακαθίζησης που 

συμβαίνει στην επιφάνεια του υλικού [Kurashina K et al., 2002 ; Habibonic P et al., 

2006].  

   Εκτός από τη χημική σύνθεση του υλικού, η γεωμετρία και οι ιδιότητες της 

μακροδομής παίζουν σημαντικό ρόλο. Σημαντική είναι οι παρουσία πόρων ώστε να 

εισβάλλουν τα αιμοφόρα αγγεία που φέρουν μαζί τους θρεπτικά συστατικά και 

οξυγόνο, διατηρώντας τον μεταβολισμό των κυττάρων στο εσωτερικό του ικριώματος 

[Muschler GF et al., 2004]. Τα αιμοφόρα αγγεία μπορεί να έχουν πρόσθετη 

λειτουργία φέροντας στα κύτταρα και τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε 

οστεοβλάστες. Σε σχετική μελέτη, αποδείχθηκε ότι όταν το μέγεθος πόρου είναι 

μικρότερος των 150μm, υπάρχουν μειωμένες διαθέσιμες περιοχές προσρόφησης για 

σύνδεση με πρωτεΐνες και για κυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση [Bodde et 

al., 2007]. 

   Πέρα από την χημική σύνθεση και την μακροδομή του ικριώματος ιδιαίτερη 

σημασία έχει και η μικροδομή. Σύμφωνα με έρευνες, η μείωση της θερμοκρασίας της 

πυροσυσσωμάτωσης οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των μικροπόρων και έχει 

αποδειχθεί θετική επίδραση στην οστεοεπαγωγή. Ο αριθμός των μικροπόρων μαζί με 

το μέγεθος του πόρου αντανακλούν το σύνολο της επιφάνειας [Yamasaki and Sakai, 

1992 ; Habibonic et al., 2005 ; Yuan et al., 2010].  
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Πειραματικοί μέθοδοι 
Στην συγκεκριμένη εργασία, ο ποσοτικός προσδιορισμός της βιωσιμότητας και του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού έγινε με την χρήση του αντιδραστηρίου PrestoBlue®. 

Ο ποιοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού έγινε 

μέσω της φθορίζουσας χρώσης με εστέρα καρβοξυ-φθοροσκίνης (CFSE). Για την 

μελέτη της μορφολογίας των κυττάρων πάνω σε αυτές τις επιφάνειες έγινε χρήση του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Σε αντίστοιχες μελέτες, με φιλμ και με 

κεραμικά από υδροξυαπατίτη ο προσδιορισμός της βιωσιμότητας και του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού έγινε με το (3-(4,5-διμεθυλοθειαζολ-2-υλο)-2,5 

διφαινυλοτετραζόλιο βρωμίδιο) (ΜΤΤ assay). Η μελέτη της πρόσφυσης των 

κυττάρων έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) [Xinyu Ye 

et al., 2012 ; Cerroni L et al., 2002].   
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Μέθοδος παραγωγής αφρού από φωσφορικό ασβέστιο 
Οι αφροί μετάλλων εμφανίζουν ασυνήθιστες ιδιότητες οι οποίες κάνουν αυτά τα 

υλικά ελκυστικά για διάφορες εφαρμογές. Έχουν λάβει αυξημένη προσοχή τα 

τελευταία χρόνια λόγω του μικρού βάρους και του χαμηλού σημείου τήξεως τους, 

πράγμα που διευκολύνει τη διαδικασία παρασκευής. Σε αυτή την εργασία οι αφροί 

από φωσφορικό ασβέστιο παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας κρυσταλλική 

ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ως διηθήσιμο καλούπι (leachable pattern) σε 

μια προ-καθορισμένη αναλογία όγκου ή βάρους, ανάλογα με το επιθυμητό πορώδες 

του τελικού προϊόντος. Σημαντικό ρόλο στην παρασκευή των αφρών έπαιξε η 

διαδικασία ανάμιξης, οι συνθήκες συμπύκνωσης αλλά και οι θερμοκρασίες 

πυροσυσσωμάτωσης. 

    Η διαδικασία παραγωγής αποτελείται από τέσσερα στάδια: ανάμιξη, συμπύκνωση, 

διάλυση και σύντηξη (Σχήμα 1). Αρχικά, οι μεταλλικές σκόνες αναμιγνύονται καλά 

με την κρυσταλλική σκόνη υδατάνθρακα σε συγκεκριμένη αναλογία όγκου ή βάρους, 

ανάλογα με το επιθυμητό πορώδες του τελικού προϊόντος. Μια μικρή ποσότητα 

αιθανόλης (περίπου 1% κατά βάρος) προστέθηκε στο μίγμα προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια ομοιογενής κατανομή των στοιχείων κράματος και να εξασφαλιστεί 

η υψηλή ποιότητα των αφρών με ομοιόμορφη κατανομή του μεγέθους του πόρου. Το 

μίγμα συμπιέζεται μονοαξονικά σε μία δεδομένη πίεση, μεταβάλλεται σε 150-200 

ΜΡα, σε ένα ανοξείδωτο χάλυβα κυλινδρικό καλούπι με μία διάμετρο 18 mm και 

ύψος 80 mm. Η χρησιμοποιούμενη πίεση εξαρτάται από την αναλογία των αρχικών 

κόνεων και το μέγεθος των σωματιδίων της ακατέργαστης ζάχαρης από 

ζαχαροκάλαμο. Το πράσινο προϊόν απομακρύνεται από το λουτρό νερού, ξηραίνεται 

και στη συνέχεια συντήκονται στους 1200 oC για 3 ώρες χρησιμοποιώντας ρυθμό 

θέρμανσης 10 oC/min. Κατά τη διαδικασία της πυροσυσσωμάτωσης, η συρρίκνωση 

των δειγμάτων παρατηρήθηκε αποτέλεσμα 5-7% μείωση της πραγματικής πορώδους 

σε σχέση με τη θεωρητική [Michailidis N et al., 2011]. 
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Σχήμα 1: Σχηματική παρουσίαση της μεθόδου παραγωγής των ανοικτών κυψελών 

των αφρών μετάλλου χρησιμοποιώντας κρυσταλλικά σωματίδια υδατάνθρακα 

[Michailidis N et al., 2011]. 

 

Χαρακτηρισμός αφρών από φωσφορικό ασβέστιο 
Πορώδη αφροί από φωσφορικό ασβέστιο, χαρακτηρίστηκαν ως προς την τοπολογία, 

το μέγεθος, το σχήμα του κυττάρου και την ανισοτροπία. Για την αξιολόγηση αυτών 

των παραμέτρων, τα δείγματα κόπηκαν με διαμάντι στη διαμήκη και στην εγκάρσια 

διεύθυνση (για την ελαχιστοποίηση της βλάβης των κυττάρων). Οι μορφολογικές 

παράμετροι που είχαν μετρηθεί σε μία 2D διατομή από κατάλληλο λογισμικό 

επεξεργασίας εικόνας. Μελετήθηκαν τρεις τομές κάθε όγκου που σημαίνει ότι 

διεξήχθη μια ποσοτική ανάλυση για τουλάχιστον 500 πόρων. Επειδή οι πόροι ήταν 

ανοιχτοί, χρησιμοποιήθηκε ένας αλγόριθμος για να μετατρέψει τους ανοικτούς 

πόρους σε κλειστούς αλλά και για να γίνει ο υπολογισμός του μέσου μεγέθους των 

κυττάρων και η κυτταρική κατανομή. Προκειμένου να περιγραφεί το σχήμα πόρου, 

υπολογίστηκε ο λόγος της μεγαλύτερης διαμέτρου του πόρου προς τη μικρότερη. 

Όλοι οι πόροι και οι αφροί υδροξυαπατίτη (ΗΑp) είχαν ανοικτή κυτταρική δομή, η 
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οποία ήταν απαραίτητη για να διαλυθούν όλα τα σωματίδια ακατέργαστης ζάχαρης 

από ζαχαροκάλαμο. 

 
Σχήμα 2: Κατανομή συχνότητας του μεγέθους του πόρου σε αφρό από φωσφορικό 

ασβέστιο. Πυροσυσσωματώθηκαν στους 1200 oC, ήταν πορώδη σε ποσοστό 75%  και 

μέσο μέγεθος πόρων 0.28 και 0.5 mm αντίστοιχα [Michailidis N et al., 2011]. 

 

 

Προετοιμασία δειγμάτων 

Υλικά και συσκευές 

Συσκευή υπερήχων  

Επωαστήρας κυττάρων 

Κεραμικά δείγματα φωσφορικού ασβεστίου 

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 12 οπών 

Θρυψίνη 

Αιθανόλη 

Αυτόκαυστο 

Φούρνος  
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Καθαρισμός δειγμάτων 
Πριν την πειραματική χρήση των δειγμάτων, έγινε ο καθαρισμός τους. Τα δείγματα 

τοποθετήθηκαν σε πλάκες με 12 οπές. Αν είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί, κάναμε μερικές 

πλύσεις με νερό ώστε να ξεπλυθεί το θρεπτικό μέσο και στη συνέχεια προσθέταμε 

θρυψίνη τόση ώστε να σκεπάσει τα δείγματα. Αμέσως μετά, η πλάκα τοποθετείται 

στον επωαστήρα κυττάρων για 1 ώρα. Μετά από μία ώρα έγινε καλό πιπετάρισμα της 

θρυψίνης πάνω στα δείγματα ώστε να σιγουρευτούμε ότι είχαμε απαλλαχτεί από όλα 

σχεδόν τα κύτταρα. Ακολούθησαν μερικές πλύσεις με νερό ώστε τα δείγματα να 

ξεπλυθούν από την θρυψίνη. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε τα δείγματα σε δοχεία 50 

ml ποσότητα αιθανόλης αρκετή ώστε να καλύψει τα δείγματα και τα δοχεία 

τοποθετήθηκαν σε συσκευή υπερήχων (sonicator) για μισή ώρα. Αφού ξεπλύναμε την 

αιθανόλη με νερό τοποθετήσαμε τα δείγματα σε ένα κουτί αποστείρωσης ώστε να 

γίνει αποστείρωση με χρήση κλιβάνου. Μόλις βγάλαμε τα δείγματα από τον κλίβανο 

τοποθετήθηκαν στον φούρνο για στέγνωμα πριν την πειραματική χρήση.  

 

Χαρακτηριστικά δειγμάτων 
Για την παρούσα μελέτη δόθηκαν πέντε δείγματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα 

κεραμικά δείγματα φωσφορικού ασβεστίου ήταν πορώδη σε ποσοστό 60-75 vol% και 

με μέγεθος πόρου 0.28-0.50 mm.  

 

Υλικά και συσκευές 

Επωαστήρας κυττάρων 

Φασματοφωτόμετρο 

Κεραμικά δείγματα φωσφορικού ασβεστίου 

Πλάκα κυτταροκαλλιέργειας 12 οπών 

Αντιδραστήριο PrestoBlue® 

Πλάκες πολυστυρενίου 12 οπών 

α-ΜΕΜ + γλουταμίνη (2 mM) + πενικιλλίνη (50 IU/mL) + στρεπτομυκίνη (50 g/ml) 

+ 10 νοl% FBS 
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Προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω του 

αντιδραστηρίου PrestoBlue® 
Όταν τα κύτταρα είναι βιώσιμα, διατηρούν ένα αναγωγικό περιβάλλον μέσα στο 

κυτοσόλιο τους. Το αντιδραστήριο PrestoBlue® είναι ένα διάλυμα με βάση τη 

ρεζαζουρίνη και λειτουργεί ως δείκτης  κυτταρικής βιωσιμότητας. Χρησιμοποιεί την 

μειωμένη δύναμη των ζωντανών κυττάρων ώστε να μετρηθεί ποσοτικά ο 

πολλαπλασιασμός των κυττάρων. Όταν προστίθεται σε κύτταρα, το αντιδραστήριο 

PrestoBlue® τροποποιείται από το αναγωγικό περιβάλλον των βιώσιμων κυττάρων 

και από μπλε χρώμα που είχε αρχικά γίνεται κόκκινο. Όταν προστεθεί το 

αντιδραστήριο PrestoBlue® σε ένα ζωντανό κύτταρο, η ρεσαζουρίνη, μία μπλε 

ένωση, ανάγεται σε ρεσορουφίνη η οποία έχει κόκκινο χρώμα. Η μετατροπή είναι 

ανάλογη με τον αριθμό των βιώσιμων κυττάρων που μεταβολίζονται και ως εκ 

τούτου μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά. Η αλλαγή αυτή μπορεί να ανιχνευθεί με τη  

μέτρηση απορρόφησης.  

   Αρχικά, τοποθετούμε τα αποστειρωμένα δείγματα σε πλάκα 12 οπών και 

προσθέτουμε σε κάθε δείγμα 50000 κύτταρα [η μέθοδος έγινε σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο του αντιδραστηρίου PrestoBlue®, Invitrogen]. Για να υπάρχει καλή 

στατιστική ανάλυση, κάθε δείγμα υπήρχε στο πείραμα τρεις φορές. Τα κύτταρα 

επωάστηκαν σε θρεπτικό μέσο για 48 ώρες σε 5% 2CO , στους 37°C. Την δεύτερη 

μέρα, πριν γίνει η προσθήκη του αντιδραστηρίου PrestoBlue®, έγινε οι μεταφορά των 

δειγμάτων σε καινούργια πλάκα 12 οπών. Αυτό έγινε για την αποφυγή  μέτρησης των 

κυττάρων που μπορεί να μην προσκολλήθηκαν στα δείγματα αλλά πάνω στο ταπήτιο 

της πλάκας. Αμέσως μετά, έγινε εισαγωγή του αντιδραστηρίου PrestoBlue® σε 

αναλογία με το θρεπτικό μέσο 1:10. Το θρεπτικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την 

μέτρηση ήταν πλήρες θρεπτικό μέσο κυτταροκαλλιέργειας. 

     Η μέτρηση της οπτικής πυκνότητας με φασματοφωτόμετρο που  είναι απαραίτητη 

για την ποσοτικοποίηση της μεθόδου, έγινε αφού τα κύτταρα επωάστηκαν με το 

αντιδραστήριο στους 37°C για 1 ώρα.  

     Για να αποφύγουμε να συμπεριλάβουμε στην μέτρηση την οπτική πυκνότητα του 

υλικού, έγινε η μεταφορά του μέσου σε πλάκα 96 οπών. Η μέτρηση έγινε στα 570 nm 

χρησιμοποιώντας 600 nm ως μήκος κύματος αναφοράς. Μόλις έγινε η απαιτούμενη 

μέτρηση στη συνέχεια ακολούθησε η αλλαγή θρεπτικού μέσου. Πρώτα, τα δείγματα 

ξεπλύθηκαν με θρεπτικό μέσο ώστε να ξεπλυθεί η χρώση του αντιδραστηρίου. Η 
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αλλαγή του θρεπτικού μέσου στην κυτταροκαλλιέργεια συνεχίστηκε μέχρι να γίνει η 

μέτρηση και των τριών χρόνων (2,4 και 8 μέρες). 

 
 

Υλικά και συσκευές 

Κεραμικά δείγματα φωσφορικού ασβεστίου 

Πλάκα κυτταροκαλλιέργειας 12 οπών   

Επωαστήρας κυττάρων 

Μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) 

Συσκευή «ξήρανσης με τη μέθοδο του κρίσιμου σημείου» 

Στρώμα χρυσού πάχους 20 nm 

Ρυθμιστικό διάλυμα cacodilate sodium 

2% παραφορμαλδεΰδη  

1% τετροξείδιο του οσμίου 

Αιθανόλη 

α-ΜΕΜ + γλουταμίνη (2 mM) + πενικιλλίνη (50 IU/mL) + στρεπτομυκίνη (50 g/ml) 

+ 10 νοl% FBS 

 

Μορφολογία βιώσιμών κυττάρων 
Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) στηρίζεται στην αρχή λειτουργίας ενός 

καθοδικού σωλήνα και περιέχει πηνία για απόκλιση της δέσμης των ηλεκτρονίων η 

οποία «σαρώνει» την επιφάνεια του παρασκευάσματος.  

     Μόλις τα δείγματα ήταν έτοιμα για παρατήρηση, ξεπλύθηκαν δύο φορές με 

ρυθμιστικό διάλυμα cacodilate sodium [η μέθοδος έγινε σύμφωνα με Hayat M.A., 

Principles and Techniques of electron Microscopy. Vol. 1. Van Nostrand Reinhold ; 

Glauert, A.M., Fixation, Dehydration and embedding of biological specimens]. Η 

προσκόλληση των κυττάρων πάνω στα δείγματα έγινε πρώτα με παραφορμαλδεΰδη 

2% και στη συνέχεια με 1% τετροξείδιο του οσμίου για 30 λεπτά στους 4 °C. Τα 

δείγματα αφυδατώθηκαν μέσα από μια σειρά αυξανόμενων συγκεντρώσεων 

αιθανόλης σε συσκευή «ξήρανσης με τη μέθοδο του κρίσιμου σημείου» (critical point 

trying). Στη συνέχεια, επικαλύφθηκαν με ένα στρώμα χρυσού πάχους 20 nm και 

παρατηρήθηκαν από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). 
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Υλικά και συσκευές  

Επωαστήρας κυττάρων 

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

Cell trace CFSE cell proliferation kit 

Πλάκα κυτταροκαλλιέργειας 12 οπών 

α-ΜΕΜ + γλουταμίνη (2 mM) + πενικιλλίνη (50 IU/mL) + στρεπτομυκίνη (50 g/ml) 

+ 10 νοl% FBS 

PBS – φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα 

 

Ποιοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού 
Ο εστέρας καρβοξυ-φθοροσκίνης (CFSE) διαχέεται παθητικά μέσα στα κύτταρα. 

Είναι άχρωμος και δεν φθορίζει μέχρι οι οξικές ομάδες να διασπαστούν από τις 

ενδοκυτταρικές εστεράσες και να δώσει εξαιρετικά φθορίζων σουκινιμιδυλεστέρα 

καρβοξυ-φθοροσκίνης. Η σουκνιμιδυλεστερομάδα αντιδρά με τις ενδοκυτταρικές 

αμίνες, σχηματίζοντας φθορίζοντα συζυγή και μπορούν να σταθεροποιηθούν με 

αλδεΰδη. Τα μη συζευγμένα αντιδραστήρια και τα υποπροϊόντα διαχέονται παθητικά 

στο εξωκυτταρικό μέσο και μπορούν να ξεπλυθούν.  

     Η χρώση παραμένει ακόμη και κατά την μειωτική φάση των κυττάρων. 

Κληρονομείται από τα θυγατρικά κύτταρα είτε μετά από σύντηξη της κυτταρικής 

διαίρεσης και δεν μεταφέρεται σε γειτονικά κύτταρα. Σε βιώσιμα ηπατοκύτταρα η 

χρώση εντοπίστηκε ακόμη και μετά από 20 μέρες. 

    Εδώ, τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν αναγκαίο να είναι καινούργια. 

Τα ξαναχρησιμοποιημένα δείγματα απλά καθαρίστηκαν πριν την χρήση με την 

μέθοδο που αναφέρθηκε παραπάνω. Στην συνέχεια, εισάχθηκαν 100000 κύτταρα ανά 

οπή σε πλάκα 12 οπών και η πλάκα τοποθετήθηκε στον επωαστήρα 

κυτταροκαλλιέργειας [η μέθοδος έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο CellTrace CFSE 

Cell Proliferation Kit, Invitrogen]. Η χρώση έγινε για δύο χρόνους, 8 και 21 μέρες 

στο ίδιο δείγμα  με αλλαγή του θρεπτικού μέσου κάθε 3 μέρες. 

    Αρχικά, έγινε η μεταφορά των δειγμάτων σε πλάκα 24 οπών ώστε να μειωθεί ο 

όγκο κατανάλωσης του αντιδραστηρίου. Έπειτα έγινε πλύση με PBS και αφού έγινε 

προστέθηκε το CFSE στα δείγματα, τοποθετήθηκαν για 15 λεπτά στον επωαστήρα 

κυττάρων. Έγινε αντικατάσταση του μέσου με πλήρες θρεπτικό μέσο και 
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τοποθετήθηκαν ξανά στον επωαστήρα για μισή ώρα. Πλέον, τα δείγματα ήταν έτοιμα 

για παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο της κυτταροκαλλιέργειας του 

εργαστηρίου. Μετά την παρατήρηση τα δείγματα τοποθετήθηκαν ξανά στον 

επωαστήρα κυττάρων μέχρι τον επόμενο πειραματικό χρόνο παρατήρησης. 
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Βιωσιμότητα και πολλαπλασιασμός των προ-οστεοβλαστικών κυττάρων 

MC3T3-E1 σε κεραμικά υλικά φωσφορικού ασβεστίου  

Πορώδη δείγματα φωσφορικού ασβεστίου (60-75%) με μέγεθος πόρου 0.28 mm και 

0.50 mm αξιολογήθηκαν υπό την παρουσία προ-οστεοβλαστών. Αρχικά, έγινε χρώση 

με το αντιδραστήριο Presto blue για να γίνει μελετηθεί η κυτταρική βιωσιμότητα και 

ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Ο πολλαπλασιασμός των MC3T3-E1 κυττάρων ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένος στα πορώδη δείγματα 75% σε σύγκριση με τα πορώδη δείγματα 

60%. Στα πορώδη δείγματα 60% υπήρχε αρκετή αύξηση του πολλαπλασιασμού σε 

εκείνα με μέγεθος πόρου 0.50 mm από ότι με 0.28 mm. Δεν συμβαίνει το ίδιο στα 

πορώδη δείγματα 75% καθώς το ποσοστό αύξησης κυττάρων σε εκείνα με μέγεθος 

πόρου 0.28 mm ήταν παρόμοιο με εκείνα με μέγεθος πόρου 0,50 mm. Η αύξηση του 

πολλαπλασιασμού συνεχίστηκε μέχρι την όγδοη μέρη αν και μεταξύ της τέταρτης και 

της όγδοης μέρας δεν υπήρξε ιδιαίτερη διαφορά. 
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Εικόνα 1: Ποσοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού  σε 

κεραμικά υλικά φωσφορικού ασβεστίου μετά  από 2, 4 και 8 μέρες, 
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Ποιοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και μορφολογία κυττάρων  
Για να αξιολογηθούν τα πορώδη δείγματα φωσφορικού ασβεστίου ως προς την 

καταλληλότητα τους για βιοϋλικό, ελέγχθηκε η μορφολογία των κυττάρων με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και έγινε ποιοτικός προσδιορισμός 

βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμούμε φθορίζουσα χρώση με 

ηλεκτριμιδυλικό εστέρα καρβοξυφλουοροσκεΐνης (CFSE). Η παρατήρηση των 

δειγμάτων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έγινε για 2, 4, 8, 14 και 21 μέρες. Ενώ, η 

φθορίζουσα χρώση με εστέρα καρβοξυ-φθοροσκίνης έγινε για 8 και για 21 μέρες. 

Παρατηρήθηκε ποιοτική αύξηση του αριθμού των κυττάρων μεταξύ των 

διαφορετικών χρόνων. Επιπλέον, τα κύτταρα απλωνόταν πάνω στις επιφάνειες και 

έτειναν να καλύψουν τους πόρους. Ειδικά, μετά από 4 και ακόμη περισσότερο μετά 

από 14 μέρες οι πόροι είχαν καλυφθεί από «χαλί» κυττάρων. Αναλυτικότερα, έχοντας 

πλέον σχηματιστεί «χαλί» από κύτταρα στην εξωτερική επιφάνεια του κεραμικού 

υλικού στην συνέχεια εκτεινόταν στο εσωτερικό του πόρου σε σχήμα ελικοειδούς 

κορδέλας.  
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Μορφολογία βιώσιμων κυττάρων 

                      

 
 

 Εικόνα 2: Μορφολογία των κυττάρων MC3T3-E1 σε πορώδες (60%)  κεραμικό   υλικό 

φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.28 mm  μετά από 4 ημέρες (α), 8 ημέρες  

(β), 14 ημέρες (γ) και 21 ημέρες (δ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 α) β) 

δ)  γ) 



 84 

 

 

 
  

Εικόνα 3: Μορφολογία των κυττάρων MC3T3-E1 σε πορώδες (60%) κεραμικό   υλικό   

φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.50 mm  μετά από 4 ημέρες (α), 8 ημέρες 

(β), 14 ημέρες (γ) και 21 ημέρες (δ) 
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Εικόνα 4: Μορφολογία των κυττάρων MC3T3-E1 σε πορώδες (75%) κεραμικό  υλικό  

φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.28 mm μετά από 4 ημέρες (α), 8 ημέρες  

(β), 14 ημέρες (γ) και 21 ημέρες (δ) 
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Εικόνα 5: Μορφολογία των κυττάρων MC3T3-E1 σε πορώδες (75%) κεραμικό   

υλικό φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.50 mm  μετά από 4 ημέρες (α), 8 

ημέρες (β), 14  ημέρες (γ) και 21 ημέρες (δ) 
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Ποιοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού 

 

Α)    

 

 

Β)  
Εικόνα 7: Ποσοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού  

σε πορώδες (60%) κεραμικό υλικό φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.28 mm 

μετά από 8 ημέρες (Α) και 21 ημέρες (Β) 
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   Α)  

 

 

   Β)  

Εικόνα 8: Ποιοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού  

σε πορώδες (60%) κεραμικό υλικό φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.50 mm 

μετά από 8 ημέρες (Α) και 21 ημέρες (Β) 
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Α)  
 
 
 
 

 Β)  
Εικόνα 9: Ποσοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε 

πορώδες (75%) κεραμικό υλικό φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.28 mm μετά 

από 8 ημέρες (Α) και 21 ημέρες (Β) 
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Α)  

 
 
 

Β)  
Εικόνα 10: Ποιοτικός προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε 

πορώδες (75%) κεραμικό υλικό φωσφορικού ασβεστίου με μέγεθος πόρου 0.50 mm μετά 

από 8 ημέρες (Α) και 21 ημέρες (Β) 
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                                            ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του πορώδους και του 

μεγέθους των πόρων σε δείγματα φωσφορικού ασβεστίου στη συμπεριφορά των 

MC3T3-E1 κυττάρων όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τον πολλαπλασιασμό 

κυττάρων. Η πρόσφυση των προ-οστεοβλαστών κυττάρων σε πορώδη (60-75%) 

δείγματα φωσφορικού ασβεστίου και με μέγεθος πόρων 0.28 mm και 0.50 mm 

προσδιορίστηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Ο ποιοτικός 

προσδιορισμός βιωσιμότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασμού έγινε με φθορίζουσα 

χρώση με εστέρα καρβοξυ-φθοροσκίνης (CFSE). 

   Το πρώτο στάδιο της βιο-ανοργανοποίησης είναι το στάδιο του πολλαπλασιασμού 

το οποίο εξετάζεται σε αυτή τη μελέτη. Συγκεκριμένα, αυξημένος πολλαπλασιασμός 

παρουσιάστηκε στα πορώδη δείγματα (75%) σε σύγκριση με τα πορώδη δείγματα 

(60%) χωρίς να παίζει ιδιαίτερο ρόλο το μέγεθος του πόρου. Η αύξηση του 

πολλαπλασιασμού έφτασε στο μέγιστο την 8η μέρα. Αυτό αποδεικνύει την 

βιωσιμότητα και  την ακεραιότητα των κυττάρων πάνω σε αυτές τις επιφάνειες. 

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ο μη-τοξικός χαρακτήρας των υλικών [Cerroni L et al., 

2002].  

   Οι φωτογραφίες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) δείχνουν παρόμοια 

συμπεριφορά των κυττάρων που καλλιεργήθηκαν στα διαφορετικά πορώδη κεραμικά 

υλικά με διαφορετικό μέγεθος πόρων. Έπειτα από 14 μέρες, έχοντας πια σχηματίσει 

«χαλί» από κύτταρα που ξεκινάει από την εξωτερική επιφάνεια και πηγαίνοντας κατά 

μήκος του πόρου. Στα τοιχώματα των πόρων έχουν σχηματιστεί εσωτερικές 

διασυνδέσεις. Η απουσία κάποιας μορφολογικής μεταβολής καθώς και ότι τα 

κύτταρα διατήρησαν το αστρικό τους σχήμα και οι κυτταροσκελετικές εκβολές τους, 

αποδεικνύει την απουσία οποιασδήποτε κυτταροτοξικής δράσης. Δεδομένου ότι τα 

κύτταρα ήταν ακέραια και προσκολλημένα στα δείγματα υπό δοκιμή, τα υλικά αυτά 

καθίστανται κατάλληλα για μόσχευμα οστού [Cerroni L et al., 2002]. 
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