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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήθηκε η επιλεκτική προσκόλληση,
η βιωσιµότητα και η επίδραση στη µορφολογία τριών διαφορετικών
κυτταρικών σειρών κατά την καλλιέργειά τους σε επιφάνειες πυριτίου που
έφεραν φωτολιθογραφικά σχηµατοποιηµένο υµένιο πολυ-βινυλικής αλκοόλης
(PVA). Στην µελέτη χρησιµοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές U-87 MG και PC12 καθώς και ανθρώπινα χονδροκύτταρα. Για την κυτταρική σειρά PC-12,
αρχικά διαπιστώθηκε ότι η φωτολιθογραφική διαδικασία δεν επηρέαζε το
ακινητοποιηµένο στο πυρίτιο κολλαγόνο τύπου IV, το οποίο είναι απαραίτητο
για την προσκόλλησή τους. Βρέθηκε, ότι τα κύτταρα της σειράς PC-12
αναπτύσσονται κατά µήκος των γραµµών κολλαγόνου όταν το πλάτος αυτών
είναι µεταξύ 10 και 15 µm, ενώ δεν αναπτύσσονται στις περιοχές της PVA.
Όταν τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε επιφάνειες µε βέλτιστο µέγεθος δοµών
παρουσία του αυξητικού παράγοντα νευρικών κυττάρων (NGF),
διαφοροποιήθηκαν επιτυχώς και ανέπτυξαν νευρίτες κατά µήκος των
γραµµών. Για τα κύτταρα U-87 MG, το βέλτιστο πλάτος των δοµών ήταν 22,5
µm, καθώς σε αυτές τις επιφάνειες επιτεύχθηκε η µεγαλύτερη ευθυγράµµιση
των κυττάρων µε τις δοµές πυριτίου. Τέλος, µελετήθηκε η επιλεκτική
προσκόλληση και η αποδιαφοροποίηση χονδροκυττάρων σε επιφάνειες που
έφεραν κυκλικές περιοχές διαµέτρου 8-100 µm και περιβάλλονταν από
υµένιο PVA. Στην περίπτωση αυτή επιτεύχθηκε προσκόλληση και ανάπτυξη
µεµονωµένων χονδροκυττάρων σε δοµές διαµέτρου 50 µm και διακέντρου
100 µm. Βρέθηκε ότι η έκφραση της αγκρεκάνης ήταν αυξηµένη κατά 4
φορές στα κύτταρα που είχαν καλλιεργηθεί στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες και είχαν ανακτήσει το σφαιρικό τους σχήµα σε σχέση µε εκείνα
που είχαν καλλιεργηθεί στα τρυβλία, δείχνοντας αναδιαφοροποίηση των
κυττάρων. Εποµένως, η προτεινόµενη µέθοδος σχηµατοποίησης των
επιφανειών είναι κατάλληλη για την επιλεκτική και κατευθυνόµενη ανάπτυξη
κυττάρων µε στόχο την µελέτη των ιδιοτήτων τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Επιλεκτική ακινητοποίηση κυττάρων σε επιφάνειες
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: κύτταρα, επιλεκτική ακινητοποίηση, φωτολιθογραφία,
πολυ(βινυλική αλκοόλη), αναδιαφοροποίηση, αποδιαφοροποίηση
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ABSTRACT
In the context of this thesis, the selective adhesion and viability as well as the
effects on morphology of cells when cultured on silicon surfaces with
photolithographically patterned film of poly(vinyl alcohol) (PVA) was
evaluated. The cell lines U-87MG, PC-12 and human chondrocytes were
used in this study. For the PC-12 cell line, which requires modification of
surfaces with collagen type IV in order to adhere on the surfaces, it was
found that the photolithographic process did not affect the immobilized
collagen. In addition, it was found that, the optimum line width for the PC-12
cell line was between 10 and 15 µm, since on those surfaces the cells grew
selectively across the collagen lines and not on the PVA. When the cells
where cultured on surfaces with optimum line width in presence of nerve
growth factor (NGF), they differentiated and grew neuritis across the
patterns. For the cells U-87MG, the optimum line width for selective adhesion
and guided growth was 22.5 µm. Finally, the selective adhesion and
dedifferentiation of human chondrocytes on surfaces with circular areas with
diameter ranging from 8 to 100 µm surrounded by cross-linked PVA was
investigated. It was found that selective adhesion and growth of single
chondrocytes was achieved on patterns with diameter of 50 µm and pitch
100 µm. In addition, it was determined that aggrecan expression was 4 times
higher for cells cultured on patterned surfaces as compared to those cultured
on standard culture dishes. This finding indicates dedifferentiation of
chondrocytes when cultured on the patterned surfaces. Thus, the proposed
method for surface patterning can provide surfaces appropriate for selective
immobilization and guided growth of cells and can be used for in vitro studies
for their biological properties.

SUBJECT AREA: selective immobilization of cells on surfaces
KEYWORDS: cells, selective adhesion, photolithography, poly(vinyl alcohol),
redifferentiation, dedifferentiation
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σχήµα 1.1: Σχηµατική απεικόνιση κυτταρικού µικροπεριβάλλοντος in
situ και ιn vitro. In situ (αριστερά) το κυτταρικό µικροπεριβάλλον,
δηλαδή τα γειτονικά κύτταρα και η εξωκυττάρια µήτρα (γκρι) παρέχουν
πληθώρα σηµάτων (όπως γεωµετρικά εµπόδια, βιοχηµικά ερεθίσµατα
και µηχανικές πιέσεις) για την επαγωγή της κυτταρικής µορφογένεσης.
Σε in vitro καλλιέργεια (δεξιά) σε καλλιεργητικά τρυβλία ή γυάλινες
επιφάνειες απουσιάζει η οργάνωση του µικροπεριβάλλοντος µε
αποτέλεσµα η µορφή των κυττάρων να διαφέρει από εκείνη στους
ιστούς. Με τις διάφορες τεχνικές σχηµατοποίησης επιφανειών στην
τάξη της µικροκλίµακας παρέχεται η δυνατότητα προσοµοίωσης του
κυτταρικού µικροπεριβάλλοντος µε τις in situ συνθήκες
Σχήµα 1.2: Σχηµατική απεικόνιση σύνδεσης του υποδοχέα της
ιντεγκρίνης µε το διµερές της φιµπρονεκτίνης και µε την ακτίνη µέσω
µιας πρωτεΐνης προσαρµογέας [10]
Σχήµα 1.3: Απεικόνιση επιλεκτικά ακινητοποιηµένων Α) νευρικών
κυττάρων, και Β) επιθηλιακών καρκινικών κυττάρων πάνω σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
Σχήµα 1.4: ∆ηµιουργία Αυτοοργανωµένων Μονοµοριακών Στρωµάτων
(ΑΜΣ) µε ακινητοποίηση του πεπτιδίου RGD (Α) και µε ακινητοποίηση
πρωτεΐνης της εξωκυττάριας µήτρας (Β) πάνω σε στερεά επιφάνεια.
Σχήµα 1.5: Επίδραση των γεωµετρικών σχηµάτων που φέρει το
στερεό υπόστρωµα και των συνθηκών καλλιέργειας στη
διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών και επιδερµικών βλαστικών κυττάρων
Σχήµα 2.1: Αποτύπωση βιοµορίων σε στερεά επιφάνεια µε
µικροεπαφή: Α) κατασκευή σφραγίδας, και Β) διεργασία αποτύπωσης
µε µικροεπαφή
Σχήµα 2.2: Μικρορευστοµηχανική αποτύπωση βιοµορίων
Σχήµα 2.3: Πειραµατική διάταξη φωτολιθογραφίας
Σχήµα 2.4: Λιθογραφία για την αποτύπωση σχήµατος σε
φωτοευαίσθητο υµένιο
Σχήµα 2.5: Σχηµατική απεικόνιση των τριών διαφορετικών ειδών
εκτύπωσης Α) µε επαφή, Β) µε γειτνίαση και Γ) µε προβολή
Σχήµα 2.6: α) ∆οµή Keggin του 12-βολφραµοφωσφορικού ανιόντος
ΡW 12O403- και β) ∆οµή ενός οκταέδρου WΟ6 ενωµένο µε το κεντρικό
ετεροάτοµο του Ρ
Σχήµα 2.7: Φωτοαναγωγή του 12-βολφραµοφωσφορικού ανιόντος και
οξείδωση της PVA προς σχηµατισµό καρβονυλοµάδων
Σχήµα 2.8: Αντιδράσεις αφυδάτωσης και κυκλοπροσθήκης Diels-Alder
που οδηγούν στη διασταύρωση των αλυσίδων της PVA µετά το
σχηµατισµό καρβονυλοµάδων που έχουν προκύψει από τη
φωτοχηµική αντίδραση της PVA µε την πολυοξοµεταλλική ένωση
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Η3PW 12O40
Σχήµα 3.1: Σχηµατική απεικόνιση σχηµατισµού ισογενούς οµάδας
χονδροκυττάρων (lacunae) στο εσωτερικό του χόνδρου
Σχήµα 3.2: Σχηµατική αναπαράσταση σύνδεσης υαλουρονικού οξέος
µε τη αγκρεκάνη
Σχήµα 3.3: Οργάνωση του αρθρικού χόνδρου σε τέσσερις στιβάδες µε
βάση τη διάταξη των χονδροκυττάρων, των µορίων κολλαγόνου και τη
σύσταση της θεµέλιας ουσίας
Σχήµα 3.4: ∆ιαφοροποίηση των µεσεγχυµατικών κυττάρων σε
χονδροκύτταρα προς σχηµατοποίηση χόνδρου
Σχήµα 3.5: Σχηµατική απεικόνιση του σηµατοδοτικού µονοπατιού
MAPK
Σχήµα 3.6: Σχηµατική απεικόνιση σηµατοδοτικού µονοπατιού PKC
Σχήµα 3.7: Σχηµατική απεικόνιση σηµατοδοτικού µονοπατιού RhoA/
ROCK και εµπλοκή του στην πόλωση και εκπόλωση των ινών ακτίνης
Σχήµα 4.1: Μορφολογία νευρικού κυττάρου
Σχήµα 4.2: Σχηµατική αναπαράσταση µετάδοσης νευρικής ώσης κατά
µήκος του νευράξονα
Σχήµα 4.3: Σχηµατική αναπαράσταση της σύναψης και του
µηχανισµού µε τον οποίο µεταδίδεται το ηλεκτρικό σήµα από το ένα
νευρικό κύτταρο στο άλλο
Σχήµα 4.4: Σχηµατική αναπαράσταση ολιγοδενδροκυττάρων,
κυττάρων Schwann και αστροκυττάρων
Σχήµα 5.1: Σχηµατική απεικόνιση δοµών οργανοσιλανίων Α)
µονοαλκοξυ σιλάνιο, Β) διαλκοξυσιλάνιο, Γ) τριαλκοξυσιλάνιο
Σχήµα 5.2: Σχηµατική απεικόνιση υδροφιλοποίησης της επιφάνειας
του πυριτίου µετά από κατεργασία της επιφάνειας µε διάλυµα
H2SO4:Η2Ο2 σε αναλογία 1:1
Σχήµα 5.3: Υδρόλυση των αιθοξυλο-οµάδων του ΑPTES
Σχήµα 5.4: Σχηµατισµός δεσµών υδρογόνου µεταξύ του σιλανίου και
των σιλανολών της επιφάνειας
Σχήµα 5.5: Αµινοσιλανοποιηµένη επιφάνεια
Σχήµα 5.6: Πειραµατική διαδικασία σχηµατοποίησης επιφανειών µε
φωτολιθογραφία
Σχήµα 5.7: Αριστερά: κατεψυγµένα κύτταρα κατεστραµµένα σε
κρυσταλλωµένο υγρό. ∆εξιά: κατεψυγµένα άθικτα κύτταρα σε
υαλοποιηµένο κρυοπροστατευτικό µίγµα
Σχήµα 5.8: Σχηµατική απεικόνιση αιµατοκυτταροµέτρου Neubauer
Σχήµα 5.9: Σχηµατική απεικόνιση επίστρωσης κυττάρων, αριστερά:
πάνω στις σχηµατοποιηµένες µε PVA επιφάνειες, δεξιά: πάνω στις
προεπωασµένες µε κολλαγόνο επιφάνειες
Σχήµα 5.10: Χαρακτηριστική καµπύλη ενίσχυσης, όπου διακρίνονται η
φάση θορύβου, η εκθετική φάση και η φάση κορεσµού. Το όριο
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φθορισµού που τίθεται για τον προσδιορισµό της τιµής Ct, ορίζεται έτσι
ώστε να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο ‘θορύβου’ (baseline) και στην
αρχή της εκθετικής φάσης. Στον οριζόντιο άξονα παριστάνεται ο
αριθµός των κύκλων της αντίδρασης, ενώ στον κατακόρυφο η τιµή των
επιπέδων φθορισµού
Σχήµα 6.1: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σχηµατοποιηµένου
υµενίου PVA πάνω σε επιφάνεια πυριτίου µε πλάτος γραµµών 5 µm
(αριστερά) και 30 µm (δεξιά)
Σχήµα 6.2: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σχηµατοποιηµένου
υµενίου PVA πάνω σε επιφάνεια πυριτίου, Α) µε ποικίλες γεωµετρικές
δοµές, Β) µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 200 µm σε
διαγώνια διάταξη, Γ) µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100
µm σε οριζόντια διάταξη. Οι περιοχές Si φαίνονται µε ανοικτό
πορτοκαλί και οι περιοχές της διασταυρούµενης PVA µε σκούρο
πορτοκαλί
Σχήµα 6.3: Φάσµατα υπερύθρου του υµενίου PVA - ΠΟΜ (4.3% κ.β.
PVA και 14.4% κ.β. ΠOM) πριν την έκθεση και εµφάνιση (1), και του
διασταυρωµένου υµενίου µετά την έκθεση και την εµφάνιση µε διάλυµα
µεθανόλης-απιονισµένου νερού 1:1 (2)
Σχήµα 6.4: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
κυττάρων α) σε επιφάνειες καλλιεργητικών τρυβλίων, β) σε επιφάνειες
πυριτίου από τις οποίες είχε αποµακρυνθεί το υµένιο PVA, και γ) σε
επιφάνειες µε υµένιο διασταυρωµένης PVA. Ειδικότερα, στην πρώτη
σειρά εικόνων (1α, 1β και 1γ) απεικονίζονται κύτταρα της σειράς U87ΜG, στη δεύτερη σειρά (2α, 2β και 2γ) ανθρώπινα φυσιολογικά
χονδροκύτταρα και στη τρίτη σειρά (3α, 3β και 3γ) κύτταρα της σειράς
PC-12
Σχήµα 6.5: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
κυττάρων της σειράς PC12 προσκολληµένων Α) σε επιφάνεια πυριτίου
επιστρωµένη µε κολλαγόνο IV και Β) σε επιφάνεια πυριτίου
επιστρωµένη µε κολλαγόνο IV στην οποία έχουν γίνει όλα τα στάδια
της φωτολιθογραφίας εκτός από την έκθεση
Σχήµα 6.6: Φωτογραφίες Α) κυττάρων της σειράς PC12 σε µεγέθυνση
10x, Β) κυττάρων της σειράς U-87 MG σε µεγέθυνση 40x και Γ)
χονδροκυττάρων σε µεγέθυνση 10x, ακινητοποιηµένων σε
σχηµατοποιηµένες µέσω φωτολιθογραφίας επιφάνειες
Σχήµα 6.7: Eικόνες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
κυττάρων U-87 MG προσκολληµένων πάνω σε γραµµές πυριτίου
εύρους Α) 12,5 µm, Β) 25 µm και Γ) 50 µm αντίστοιχα
Σχήµα 6.8: Ακινητοποίηση κυττάρων U-87 MG σε σχηµατοποιηµένες
µε φωτολιθογραφία επιφάνειες µε πλάτος γραµµών 20 µm
Σχήµα 6.9: Αριθµός προσκολληµένων κυττάρων/cm2 στις περιοχές
πυριτίου (Si) και στις περιοχές διασταυρούµενης PVA για διαφορετικό
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πλάτος γραµµών
Σχήµα 6.10: Φωτογραφία κυττάρου U-87 MG από µικροσκόπιο
φθορισµού στο οποίο απεικονίζεται σχηµατικά η γωνία θn που
σχηµατίζει ο µεγάλος άξονας του κυττάρου µε τις γραµµές της
σχηµατοποιηµένης επιφάνειας
Σχήµα 6.11: Ραβδόγραµµα πιστότητας των κυττάρων U-87 MG
συναρτήσει του εύρους γραµµών πυριτίου όταν έχουν καλλιεργηθεί στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε γραµµές εύρους 10 µm έως 50 µm για
24 ώρες
Σχήµα 6.12: Φωτογραφία από µικροσκόπιο φθορισµού κυττάρων U-87
MG προσκολληµένων σε γραµµές πυριτίου πλάτους Α) 50 µm και Β)
20 µm (µεγέθυνση 100x)
Σχήµα 6.13: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
κυττάρων U-87 MG προσκολληµένων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
πυριτίου µε πλάτος γραµµών 22,5 µm µετά από : Α) 24, Β) 48, και Γ)
96 ώρες καλλιέργειας
Σχήµα 6.14: Γραφική παράσταση του αριθµού των κυττάρων/cm2 σε
συνάρτηση µε το χρόνο καλλιέργειας (1) σε µη σχηµατοποιηµένη
επιφάνεια πυριτίου και (2) σε σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε γραµµές
εύρους 22,5 µm
Σχήµα 6.15: Κύτταρα U-87 MG πάνω σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
µε εύρος γραµµών 22,5 µm για χρόνους καλλιέργειας: α) 1 ηµέρα, β) 2
ηµέρες, γ) 4 ηµέρες και δ) 5 ηµέρες. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί σε
µικροσκόπιο φθορισµού
Σχήµα 6.16: Πιστότητα των κυττάρων ως προς την σχηµατοποιηµένη
επιφάνεια µε γραµµές εύρους 22,5 µm συναρτήσει του χρόνου
καλλιέργειας
Σχήµα 6.17: Μορφολογία αδιαφοροποίητου και διαφοροποιηµένου
κυττάρου της καρκινικής σειράς PC-12
Σχήµα 6.18: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
προσκολληµένων σε τροποποιηµένες επιφάνειες πυριτίου µε
κολλαγόνο IV α) µη διαφοροποιηµένων κυττάρων, και β)
διαφοροποιηµένων κυττάρων της σειράς PC-12
Σχήµα 6.19: ∆ιαφοροποίηση των κυττάρων PC-12 πάνω σε
τροποποιηµένες επιφάνειες µε κολλαγόνο τύπου IV α) απουσία και β)
παρουσία του νευρικού αυξητικού παράγοντα NGF, για 6 µέρες
καλλιέργειας
Σχήµα 6.20: Επιλεκτική ακινητοποίηση διαφοροποιηµένων κυττάρων
PC12 σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε πλάτος γραµµής Α) 5 µm, β)
20 µm, Γ) 25 µm, και δ) 50 µm (µεγέθυνση 20x)
Σχήµα 6.21: Εικόνες από µικροσκόπιο φθορισµού νευρικών κυττάρων
ακινητοποιηµένων επιλεκτικά σε γραµµές πυριτίου εύρους: Α) 50, Β) 20
και Γ) 10 µm, µετά από καλλιέργεια τους στις σχηµατοποιηµένες
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επιφάνειες επί 5 ηµέρες και χρώση του πυρήνα µε DAPI
Σχήµα 6.22: Α) Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο τυπικού
χονδροκυττάρου από αρθρικό χόνδρο (172) Β) Εικόνα από
µικροσκόπιο φθορισµού αποδιαφοροποιηµένου χονδροκυττάρου
καλλιεργηµένο σε µονοστιβάδα καλλιέργειας (Petri), και Γ) εικόνα από
µικροσκόπιο φθορισµού επιδερµικών ινοβλαστών
Σχήµα 6.23: Καλλιέργεια χονδροκυττάρων σε σχηµατοποιηµένες µε
φωτολιθογραφία επιφάνειες για µία ηµέρα. Τα δείγµατα εξετάστηκαν σε
µικροσκόπιο φθορισµού (σειρές εικόνων α και β) ή και σε οπτικό
µικροσκόπιο (σειρά εικόνων γ). Οι δοµές στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες έχουν διάµετρο/διάκεντρο (1) 8 µm /18 µm, (2) 10 µm/20
µm, (3) 10 µm /30 µm και (4) 20 µm/40 µm
Σχήµα 6.24: Καλλιέργεια χονδροκυττάρων για 1 ηµέρα σε
σχηµατοποιηµένες µε φωτολιθογραφία επιφάνειες που φέρουν
κυκλικές δοµές σε διαγώνια διάταξη µε διάµετρο/διάκεντρο (1) 10
µm/30 µm, (2) 20 µm/30 µm, (3) 8 µm/28 µm και (4) 20 µm/40 µm. Τα
δείγµατα εξετάστηκαν σε µικροσκόπιο φθορισµού (εικόνες 1α, 1β, 2α,
και 2β) ή σε οπτικό µικροσκόπιο (3 και 4)
Σχήµα
6.25:
Φωτογραφίες
από
µικροσκόπιο
φθορισµού
χονδροκυττάρων προσκολληµένων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
πυριτίου µε οριζόντια διάταξη κύκλων διαµέτρου/διακέντρου: 50
µm/100 µm (1), 50 µm/200 µm (2) και 100 µm/300 µm (3)
Σχήµα
6.26:
Φωτογραφίες
από
µικροσκόπιο
φθορισµού
χονδροκυττάρων προσκολληµένων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
πυριτίου µε διαγώνια διάταξη κύκλων διαµέτρου/διακέντρου: 50 µm/100
µm (1), 50 µm/200 µm (2) και 100 µm/300 µm (3)
Σχήµα
6.27:
Φωτογραφίες
από
µικροσκόπιο
φθορισµού
χονδροκυττάρων που έχουν καλλιεργηθεί για α) 1 ηµέρα και β) 8
ηµέρες σε (1) καλλιεργητικό τρυβλίο, (2) µη σχηµατοποιηµένη
επιφάνεια πυριτίου, καθώς και σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε
κυκλικές δοµές διαµέτρου/διακέντρου, (3) 20 µm/40 µm, (4) 50 µm/100
µm και (5) 50 µm/200 µm
Σχήµα 6.28: Γραφική παράσταση του ρυθµού πολλαπλασιασµού των
χονδροκυττάρων σε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια Si, καλλιεργητικό
τρυβλίο
και
σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες
µε
κύκλους
διαµέτρου/διακέντρου 20/40, 50/100, και 50/200 µm
Σχήµα 6.29: Εικόνες από µικροσκόπιο φθορισµού χονδροκυττάρων
που έχουν καλλιεργηθεί για 8 ηµέρες σε σχηµατοποιηµένη επιφάνεια
που φέρει κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 50/100 µm (αριστερά) και
50/200 µm (δεξιά)
Σχήµα 6.30: Σχετική έκφραση του mRNA της αγκρεκάνης κυττάρων
που είχαν καλλιεργηθεί σε τρυβλίο (επιφάνεια αναφοράς), σε µη
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου και σε επιφάνεια µε κύκλους
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διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100 µm. H στατιστική ανάλυση έγινε
µε το Student t-test και τα επίπεδα σηµαντικότητας συµβολίζονται µε
*p=0,0002<0,05 και **p=0,00103<0,05
126
Σχήµα 6.31: Ανίχνευση αγκρεκάνης σε χονδροκυττάρα που είχαν
καλλιεργηθεί για οχτώ ηµέρες σε: (1) καλλιεργητικό τρυβλίο (δείγµα
αναφοράς), (2) επιφάνεια πυριτίου, και (3) σχηµατοποιηµένη επιφάνεια
µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100 µm
127
Σχήµα 6.32: Ραβδόγραµµα έντασης φθορισµού ανά κύτταρο µετά από
καλλιέργεια χονδροκυττάρων για 8 ηµέρες σε τρυβλίο, σε µη
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου και σε σχηµατοποιηµένη µε
κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 50 µm/100µm επιφάνεια. H στατιστική
ανάλυση έγινε µε το Student t-test και τα επίπεδα σηµαντικότητας
συµβολίζονται * p=0.0007 και **p<0.0001
128
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 3.1: Συστατικά της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας του
αρθρικού χόνδρου
Πίνακας 5.1: Προγράµµατα του κυκλοποιητή για τον πολλαπλασιασµό
περιοχών του cDNA για τo γονίδιο στόχου (ACAN) και για το γονίδιο
αναφοράς (GADPH)
Πίνακας 6.1: Αριθµός προσκολληµένων κυττάρων στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες ανά µονάδα επιφάνειας. (Μέση τιµή
τριών ανεξάρτητων πειραµάτων ± τυπική απόκλιση)
Πίνακας 6.2: Ποσοστό κατειληµµένων µε τουλάχιστον ένα κύτταρο
κύκλων για µια και οκτώ ηµέρες καλλιέργειας στις σχηµατοποιηµένες
µε κύκλους επιφάνειες διαµέτρου/διακέντρου 50/100 και 50/200
Πίνακας 6.3: Πίνακας τιµών Ct για το γονίδιο GADPH, το γονίδιο της
αγκρεκάνης και των κανονικοποιηµένων τιµών ως προς το
καλλιεργητικό τρυβλίο ( 2-∆∆Ct)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε κατά τα έτη 2011- 2013 στο
Εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστηµών «∆ηµόκριτος» υπό την επίβλεψη του ∆ρ. Σ. Κακαµπάκου,
Ερευνητή Α΄ Βαθµίδας και της ∆ρ. Π. Πέτρου, Ερευνήτριας Β΄ Βαθµίδας του
Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστηµών, Τεχνολογίας,
Ενέργειας και Ασφάλειας σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Βιοχηµείας του
Τµήµατος Χηµείας του Ε.Κ.Π.Α. υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας ∆ρ. Α.
Σιαφάκα.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» ευχαριστώ
θερµά για τη διάθεση της εργαστηριακής υποδοµής που χρησιµοποιήθηκε
κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Στην Καθηγήτρια Α. Σιαφάκα επιθυµώ να εκφράσω θερµές ευχαριστίες για το
αµέριστο ενδιαφέρον της, καθώς και για τη διαρκή ενθάρρυνση και
καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας µου.
Ευχαριστώ θερµά τον Ερευνητή Α΄ Βαθµίδας ∆ρ. Σ. Κακαµπάκο, για την
ανάθεση του θέµατος της ερευνητικής µου εργασίας, τη συνεχή καθοδήγηση,
τις διορθώσεις του όπως και το αµείωτο ενδιαφέρον που µου επέδειξε.
Την ∆ρ. Π. Πέτρου ευχαριστώ θερµά για το συνεχές ενδιαφέρον της, τις
πολύτιµες συµβουλές της και τη γενικότερη συµβολή της στην ολοκλήρωση
αυτής της µελέτης.
Προς την Λέκτορα ∆ρ. Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα του Εργαστηρίου
Βιοµηχανικής Χηµείας του Τµήµατος Χηµείας του Ε.Κ.Π.Α., µέλος της
Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, εκφράζω τις ευχαριστίες µου τόσο για το
σχεδιασµό της µάσκας που αποτέλεσε πολύ βασικό µέρος της πειραµατικής
διεργασίας όσο και για τα χρήσιµα σχόλια και τις διορθώσεις της.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον ∆ρ. ∆. Κλέτσα, Ερευνητή Α΄
Βαθµίδας του Ινστιτούτου Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«∆ηµόκριτος» τόσο για τη διάθεση των κυτταρικών σειρών όσο και για τις
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KEΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
1.1 Κυτταρικό περιβάλλον ιn vivo και in vitro
Τα κύτταρα στα όργανα και στους ιστούς του ανθρώπινου σώµατος
βρίσκονται σε πολύ υψηλή οργάνωση και άµεση αλληλεξάρτηση τόσο µε το
µικροπεριβάλλον τους, το οποίο αποτελείται από την εξωκυττάρια ουσία
(Εxtracellular matrix, ΕCM) και τα εξωκυττάρια υγρά, όσο και µεταξύ τους. Η
πρόσδεση των µορίων της εξωκυττάριας µήτρας µε τους κυτταρικούς
υποδοχείς επάγει σηµατοδοτικά µονοπάτια τα οποία ρυθµίζουν την
οργάνωση του κυτταροσκελετού [1], την πολικότητα του κυττάρου, αλλά και
τις βασικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως η γονιδιακή έκφραση [2]. Η
προσκόλληση των κυττάρων σε συγκεκριµένους ιστούς και όργανα
επηρεάζεται από την παρουσία και τον προσανατολισµό των ινών της
εξωκυττάριας µήτρας από τη θέση των γειτονικών κυττάρων, καθώς και από
τις µηχανικές πιέσεις που δέχονται από αυτά, οι οποίες περιορίζουν τον όγκο
και την εξάπλωση των προσκολληµένων κυττάρων. (Σχήµα 1.1).
Στην περίπτωση που τα κύτταρα καλλιεργούνται in vitro σε µεγάλες επίπεδες
και άκαµπτες επιφάνειες, όπως τα κλασικά τρυβλία καλλιέργειας, η υψηλά
οργανωµένη δοµή του µικροπεριβάλλοντός τους χάνεται και ελάχιστα
χαρακτηριστικά από το in situ περιβάλλον διατηρούνται (Σχήµα 1.1). Για τον
λόγο αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες καταβάλλεται προσπάθεια για την
κατασκευή κατάλληλα σχηµατοποιηµένων επιφανειών, οι οποίες φέρουν
δοµές της τάξης των µικροµέτρων (micropatterning), µε στόχο να
επιτυγχάνεται καλλιέργεια των κυττάρων µε όσο το δυνατόν µικρότερες
απώλειες των in vivo ιδιοτήτων τους. Η σχηµατοποίηση στερεών επιφανειών,
συνίσταται στην δηµιουργία διακριτών περιοχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται
από διαφορετικές χηµικές ιδιότητες και διαφορετική µορφολογία ώστε να
επιτρέπουν την επιλεκτική προσκόλληση κυττάρων σε συγκεκριµένες
περιοχές της επιφάνειας, ή να επηρεάσουν τη µορφολογία των κυττάρων
που καλλιεργούνται µιµούµενες το in vivo µικροπεριβάλλον τους [2].
Η κατασκευή συγκεκριµένων δισδιάστατων και τρισδιάστατων δοµών στις
οποίες επιτρέπεται η επιλεκτική προσκόλληση και ανάπτυξη κυττάρων
αναµένεται να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο στον τοµέα της
ιστοµηχανικής [3]. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός νέου, πλήρως
λειτουργικού ιστού είναι η in vitro µίµηση του µικροπεριβάλλοντος των
κυττάρων και της αλληλεπίδρασης µεταξύ τους [4].
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Σχήµα 1.1: Σχηµατική απεικόνιση κυτταρικού µικροπεριβάλλοντος in situ και ιn vitro.
In situ (αριστερά) το κυτταρικό µικροπεριβάλλον, δηλαδή τα γειτονικά κύτταρα και η
εξωκυττάρια µήτρα (γκρι), παρέχουν πληθώρα σηµάτων (όπως γεωµετρικά εµπόδια,
βιοχηµικά ερεθίσµατα και µηχανικές πιέσεις) για την καθοδήγηση της κυτταρικής
µορφογένεσης. Σε ιn vitro καλλιέργεια (δεξιά) σε τρυβλία ή γυάλινες επιφάνειες
απουσιάζει η οργάνωση του µικροπεριβάλλοντος µε αποτέλεσµα η µορφή των
κυττάρων να διαφέρει από εκείνη στους ιστούς. Με τις διάφορες τεχνικές
σχηµατοποίησης επιφανειών στην τάξη της µικροκλίµακας παρέχεται η δυνατότητα
προσοµοίωσης του κυτταρικού µικροπεριβάλλοντος µε τις in situ συνθήκες [2]

Επιφάνειες µε τις προαναφερθείσες δοµές αναµένεται να βρουν εφαρµογή
στον τοµέα της φαρµακολογίας, καθώς η χρήση κυτταρικών καλλιεργειών,
όπου τα κύτταρα είναι επιλεκτικά προσκολληµένα πάνω σε µικροδοµές
συγκεκριµένου µεγέθους (10-6 m), παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονων
πολλαπλών δοκιµασιών των εν δυνάµει φαρµάκων [5]. Για τους λόγους
αυτούς, έχουν δηµοσιευτεί τα τελευταία χρόνια πληθώρα µελετών που
αφορούν τη δηµιουργία µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων (microfluidic
systems), µικροσχηµατοποιηµένων επιφανειών (micropatterned surfaces) [6]
και τρισδιάστατων ικριωµάτων (scaffolds) [7], που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της µορφολογίας των κυττάρων και του
εξωκυττάριου µικροπεριβάλλοντός τους, συµπεριλαµβανοµένων των
αλληλεπιδράσεων κυττάρου-κυττάρου, κυττάρου-εξωκυττάριας µήτρας
(ECM) και κυττάρου-διαλυτών παραγόντων [8].

1.2 Σύνδεση κυττάρων σε όργανα και ιστούς
Στον οργανισµό η προσκόλληση κυττάρων για την δηµιουργία ιστών και
οργάνων λαµβάνει χώρα µέσω πρόσδεσης πρωτεϊνών της εξωκυττάριας
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µήτρας µε τους υποδοχείς ιντεγκρίνης της κυτταρικής µεµβράνης.
Συγκεκριµένα, το εξωκυττάριο τµήµα των υποδοχέων ιντεγκρίνης δεσµεύεται
στις πρωτεΐνες της εξωκυττάριας µήτρας όπως η φιµπρονεκτίνη, µέσω της
αλληλουχίας Αργινίνη-Γλυκίνη-Ασπαρτικό οξύ (RGD), ενώ το ενδοκυτταρικό
άκρο της ιντεγκρίνης προσδένεται σε µια πρωτεΐνη-προσαρµογέα, η οποία µε
την σειρά της συνδέεται µε δέσµες ινιδίων ακτίνης (Σχήµα 1.2) [9].

Σχήµα 1.2: Σχηµατική απεικόνιση σύνδεσης του υποδοχέα της ιντεγκρίνης µε το
διµερές της φιµπρονεκτίνης και µε την ακτίνη µέσω µιας πρωτεΐνης προσαρµογέα
[10]

Όταν τα κύτταρα αλληλεπιδρούν µε την εξωκυττάρια µήτρα µεταβάλλουν το
σχήµα τους και εξαπλώνονται µέσω µιας διαδικασίας που περιλαµβάνει την
προσκόλληση στην επιφάνεια, τον σχηµατισµό προεξοχών στην
κυτταροπλασµατική µεµβράνη, την επέκταση του κυτταροσκελετού και τον
σχηµατισµό ινών τάσης οι οποίες ενισχύουν την προσκόλληση των κυττάρων
[2].
Όσον αφορά την προσκόλληση των κυττάρων µεταξύ τους, αυτή
επιτυγχάνεται µε µεσολάβηση µορίων κυτταρικής πρόσφυσης (cell adhesion
molecules, CAMs), τα οποία είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες [11]. Οι
πρωτεΐνες αυτές ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: α) στις σελεκτίνες, που
διευκολύνουν την προσκόλληση των κυττάρων µέσω σύνδεσης διαφορετικών
µορίων των δυο γειτονικών κυττάρων (ετεροφιλική προσκόλληση), β) στις
καδερίνες που διευκολύνουν την προσκόλληση των κυττάρων µέσω
σύνδεσης οµοίων µορίων των δυο γειτονικών κυττάρων (οµοφιλική
προσκόλληση) και γ) στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών (Ιg) που
διαµεσολαβούν τόσο στην οµοφιλική όσο και στην ετεροφιλική προσκόλληση.
Οι καδερίνες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαφοροποίηση και τη διατήρηση
της δοµής των ιστών. Οι σελεκτίνες παίζουν τον κύριο ρόλο στις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ λευκοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων ή
ερυθρών αιµοσφαιρίων. Τέλος, η υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών
περιλαµβάνει τα µόρια προσκόλλησης των νευρικών κυττάρων (nerve-cell
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adhesion molecule, NCAM), τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
συγκρότηση του νευρικού ιστού [5].
1.3 Επιλεκτική
επιφάνειες

προσκόλληση

κυττάρων

σε

σχηµατοποιηµένες

Mε την κατασκευή µικροδοµηµένων και κατάλληλα τροποποιηµένων
επιφανειών [12], όσον αφορά τη χηµεία ή/και την τοπογραφία, γίνονται
προσπάθειες επιλεκτικής προσκόλλησης και ανάπτυξης κυττάρων (Σχήµα
1.3), µε στόχο την διατήρηση των µορφολογικών αλλά και των λειτουργικών
χαρακτηριστικών τους [8]. Οι επιφάνειες σχηµατοποιούνται µε διάφορους
τρόπους όπως µε τη δηµιουργία δοµών από συστοιχίες αυτοοργανωµένων
µοριακών µονοστιβάδων (Self-Assembled Monolayers, SAMs), από βιοµόρια
συγκόλλησης, από πρωτεΐνες της εξωκυττάριας µήτρας και από πολυµερικά
υλικά.

Α)

Σχήµα 1.3: Απεικόνιση επιλεκτικά ακινητοποιηµένων Α) νευρικών κυττάρων, και Β)
επιθηλιακών καρκινικών κυττάρων πάνω σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες

Με την επιλογή κατάλληλου υλικού σχηµατοποίησης µπορεί να αποτραπεί ή
να ευνοηθεί η προσκόλληση των κυττάρων σε συγκεκριµένες περιοχές του
υποστρώµατος και να επιτευχθεί µορφοποίησή τους [13]. Οι SAMS
χρησιµοποιούνται για την προσκόλληση πρωτεϊνών ή κυττάρων στο
υπόστρωµα.
Τα υποστρώµατα που χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον είναι επιφάνειες
από χαλκό, χρυσό, διοξείδιο του πυριτίου ή οξειδωµένο αλουµίνιο, οι οποίες
τροποποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε η τελική επιφάνεια να περιέχει ενεργές
οµάδες όπως υδροξυλοµάδες, καρβοξυλοµάδες και αµινοµάδες. Οι
πρωτεΐνες που χρησιµοποιούνται για την ακινητοποίηση κυττάρων πάνω στις
επιφάνειες είναι συνήθως συστατικά της εξωκυττάριας µήτρας όπως το
κολλαγόνο, η φιµπρονεκτίνη [14], το τριπεπτίδιο RGD, το υαλουρονικό οξύ
κ.α. (Σχήµα 1.4).
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Α)

Β)

Σχήµα 1.4: ∆ηµιουργία Αυτοοργανωµένων Μονοµοριακών Στρωµάτων (ΑΜΣ) µε
ακινητοποίηση του πεπτιδίου RGD (Α) και µε ακινητοποίηση πρωτεΐνης της
εξωκυττάριας µήτρας (Β) πάνω σε στερεά επιφάνεια

1.4 Επίδραση της τοπογραφίας και της χηµείας του υποστρώµατος
στην προσκόλληση των κυττάρων και στις κυτταρικές λειτουργίες
Mελέτες έχουν δείξει ότι το µέγεθος, το σχήµα και η απόσταση των δοµών, οι
οποίες έχουν δηµιουργηθεί σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που
χρησιµοποιούνται στην συνέχεια ως υποστρώµατα για την καλλιέργεια
κυττάρων παίζουν βασικό ρόλο τόσο στην προσκόλληση και στην
µορφολογία που αποκτούν τα προσκολληµένα κύτταρα όσο και σε βασικές
κυτταρικές λειτουργίες όπως ο πολλαπλασιασµός, η απόπτωση, η
µετανάστευση και η διαφοροποίηση των κυττάρων [15].
Όσον αφορά την ικανότητα προσκόλλησης κυττάρων στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες, µελέτες έχουν δείξει ότι απαιτείται µια ελάχιστη απόσταση µεταξύ
των δοµών, η οποία εξαρτάται από το είδος των κυττάρων, έτσι ώστε τα
φιλοπόδια να µπορούν να σχηµατίσουν γέφυρες και να προάγουν τον
σχηµατισµό ώριµων εστιακών επαφών. Ο Μ. Bastmeyer και η οµάδα του
µελέτησαν την επίδραση σχηµατοποιηµένων επιφανειών χρυσού, που
έφεραν τετραγωνικές δοµές διαφορετικού εµβαδού και διακέντρου, στην
προσκόλληση και την µορφολογία των κυττάρων. Συγκεκριµένα, οι
επιφάνειες χρυσού έφεραν τετράγωνα εµβαδού από 0,1 έως 9 µm2 (µε
απόσταση µεταξύ τους από 1 έως 30 µm) τροποποιηµένα µε φιµπρονεκτίνη
και κολλαγόνο (δύο από τις πρωτεΐνες της ECΜ), ενώ ο ενδιάµεσος χώρος
ήταν καλυµµένος από υδρόφιλες αλκανοθειόλες στις οποίες δεν
προσκολλώνται τα κύτταρα και οι πρωτεΐνες της εξωκυττάριας µήτρας.
Χρησιµοποιώντας αυτές τις επιφάνειες ως υποστρώµατα για την καλλιέργεια
ινοβλαστών ποντικού καθώς και καρκινικών κυττάρων από µελάνωµα
ποντικού και διαπιστώθηκε ότι όταν οι δοµές είχαν εµβαδόν 0,1 µm2 και η
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µεταξύ τους απόσταση ήταν µικρότερη από 5 µm, τα κύτταρα
προσκολλώνταν και εξαπλώνονταν πάνω σε αυτές σαν να ήταν ένα
οµοιογενές υπόστρωµα ενώ όταν η απόσταση των δοµών ήταν από 5 έως
25 µm τα κύτταρα αποκτούσαν µορφολογία προσαρµοσµένη στις δοµές του
υποστρώµατος δηµιουργώντας εστιακές προσφύσεις πάνω στις περιοχές
που είχαν τροποποιηθεί µε φιµπρονεκτίνη και κολλαγόνο. Τέλος, τα κύτταρα
δεν εξαπλώνονταν όταν το εµβαδόν των δοµών ήταν µεγαλύτερο από 1 µm2
και η απόσταση µεταξύ τους 30 µm [16].
Όπως προαναφέρθηκε, η δόµηση της επιφάνειας µπορεί να επηρεάσει τον
ρυθµό πολλαπλασιασµού καθώς και την επιβίωση των προσκολληµένων
κυττάρων. Ο Song Li και η οµάδα του καλλιέργησαν κύτταρα λείων µυϊκών
αγγείων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που έφεραν γραµµές κολλαγόνου
εύρους 20, 30 και 50 µm και διαπιστώθηκε ότι η επιµήκυνση που προκαλείται
στα κύτταρα όταν περιορίζονται στις γραµµές εύρους 20 µm έχει ως
αποτέλεσµα την µείωση του ρυθµού πολλαπλασιασµού τους [17]. Αντίθετα,
µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί µε αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα πάνω
σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πολυστυρενίου, οι οποίες φέρουν νησίδες
φιµπρονεκτίνης ως περιοχές προσκόλλησης των κυττάρων και
διαχωρίζονται από ένα συµπολυµερές πολυαιθυλενογλυκόλης και
πολυπροπυλενογλυκόλης (pluoronic F108), στο οποίο δεν προσκολλώνται
τα κύτταρα, έδειξαν ότι η επιµήκυνση των κυττάρων δεν συνοδεύεται από
µείωση του ρυθµού πολλαπλασιασµού τους [10]. Από τα παραπάνω φαίνεται
πως παρόλο που η επιµήκυνση των κυττάρων δεν επηρεάζει µε τον ίδιο
τρόπο τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των προσκολληµένων κυττάρων, εν
τούτοις και οι δυο µελέτες συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι ο µειωµένος
ρυθµός πολλαπλασιασµού συνοδεύεται από µείωση του όγκου του πυρήνα
των κυττάρων [17,18].
Σε παλαιότερη µελέτη είχε συσχετιστεί το ποσοστό των ενδοθηλιακών
κυττάρων που οδηγούνται σε απόπτωση όταν αυτά καλλιεργούνται σε
επιφάνειες που φέρουν νησίδες φιµπρονεκτίνης µεγέθους από 75 έως 3000
µm2. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι το ποσοστό της απόπτωσης
µειώνεται προοδευτικά όσο αυξάνεται το εµβαδόν των νησίδων και άρα όσο
αυξάνεται ο χώρος στον οποίο δύναται να εξαπλωθούν τα κύτταρα [19].
Όσον αφορά την επίδραση της τοπογραφίας στην διαφοροποίηση των
κυττάρων, έρευνες έχουν αποδείξει ότι περιορίζοντας το κυτταρόπλασµα σε
συγκεκριµένες δοµές που έχουν δηµιουργηθεί πάνω σε στερεές επιφάνειες
είναι δυνατή η επιλεκτική διαφοροποίησή τους [20]. Ο Μc Beath και η οµάδα
του έδειξε ότι ήταν δυνατή η καθοδηγούµενη διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών
βλαστικών κυττάρων σε οστεοβλάστες ή λιποκύτταρα ως αποτέλεσµα της
καλλιέργειάς τους σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που έφεραν δοµές
διαφορετικού µεγέθους και σχήµατος.
Συγκεκριµένα, µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε στερεά
υποστρώµατα επικαλυµµένα µε το εµπορικά διαθέσιµο συµπολυµερές
pluoronic F108 στο οποίο είχαν δηµιουργηθεί νησίδες φιµπρονεκτίνης
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εµβαδού 1000 και 10.000 µm2. ∆είχθηκε ότι τα κύτταρα που ήταν επιλεκτικά
προσκολληµένα στις νησίδες εµβαδού 1000 µm2 είχαν στρογγυλή
µορφολογία και είχαν διαφοροποιηθεί σε λιποκύτταρα, ενώ αυτά που ήταν
προσκολληµένα στις µεγαλύτερες νησίδες είχαν εξαπλωθεί και είχαν
διαφοροποιηθεί σε οστεοβλάστες.

Σχήµα 1.5: Επίδραση των γεωµετρικών σχηµάτων που φέρει το στερεό υπόστρωµα
και των συνθηκών καλλιέργειας στη διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών και
επιδερµικών βλαστικών κυττάρων [2]

Στο Σχήµα 1.5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα που έχουν
προκύψει από διάφορες µελέτες που αφορούν την επίδραση της
τοπογραφίας στην διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών και επιδερµικών
βλαστικών κυττάρων παρουσία του κατάλληλου θρεπτικού υλικού ή
αυξητικών παραγόντων [2].
Επίσης, µελέτες έχουν δείξει ότι η in vitro καλλιέργεια χονδροκυττάρων σε
καλλιεργητικά τρυβλία οδηγεί στην αποδιαφοροποίησή τους σε ινοβλάστες
και στην απώλεια των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, µεταξύ των
οποίων και η σύνθεση συστατικών της εξωκυττάριας µήτρας [21]. Για το λόγο
αυτό καταβάλλονται προσπάθειες καλλιέργειας χονδροκυττάρων σε
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κατάλληλα σχηµατοποιηµένες επιφάνειες ώστε επεµβαίνοντας στα
µορφολογικά χαρακτηριστικά τους να καταστεί δυνατή η παρατεταµένη
καλλιέργειά τους in vitro χωρίς να επέρχεται εκφυλισµός των κυττάρων. Στις
συγκεκριµένες µελέτες θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο κεφάλαιο 3 καθώς η
επιλεκτική και κατευθυνόµενη προσκόλληση των χονδροκυττάρων αποτελεί
αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
2.1 Εισαγωγή
Η
επιλεκτική
και
κατευθυνόµενη
προσκόλληση
κυττάρων
σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που φέρουν δοµές µε διαστάσεις της τάξης
των µικροµέτρων αποτελεί πολλά υποσχόµενο εργαλείο για την ανάπτυξη
βιοαισθητήρων και µικροσυστηµάτων καλλιέργειας κυττάρων, για τον
σχεδιασµό εµφυτευµάτων καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση της βασικής
βιολογίας του κυττάρου [2]. Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφορες
τεχνικές σχηµατοποίησης κυττάρων πάνω σε κατάλληλα τροποποιηµένες
επιφάνειες. Οι πιο διαδεδοµένες είναι η αποτύπωση µε επαφή (microcontact
printing, µCP), η αποτύπωση µε ρευστοµηχανική (microfluidics Contact
Printing, µFCP) και η φωτολιθογραφία (photolithography) [6].

2.2 Αποτύπωση µε µικροεπαφή
Η αποτύπωση µε µικροεπαφή βασίζεται στη µεταφορά του σχήµατος που
φέρει µία ελαστοµερής σφραγίδα πάνω σε µια στερεά επιφάνεια. Η σφραγίδα
κατασκευάζεται µε την τεχνική της φωτολιθογραφίας, όπως παρουσιάζεται
στο Σχήµα 2.1 (Α). Το υλικό που χρησιµοποιείται συνήθως για την κατασκευή
της σφραγίδας είναι το πολυ(διµέθυλο σιλοξάνιο), PDMS [22], το οποίο
επιτρέπει την πρόσδεση και την ακινητοποίηση πρωτεϊνών και κυττάρων. Η
µέθοδος βασίζεται στον εµποτισµό της σφραγίδας µε κατάλληλο διάλυµα
βιοµορίων, το οποίο κατά την επαφή της σφραγίδας µε το υπόστρωµα,
αποτυπώνεται στο υπόστρωµα [23]. (Σχήµα 2.1 (Β)). Πρόκειται για µία απλή
τεχνική, χαµηλού κόστους και αρκετά ευέλικτη ως προς την εφαρµογή της σε
διαφορετικά υποστρώµατα και διαλύµατα προς εναπόθεση. Μεταξύ των
υποστρωµάτων που µπορούν να εφαρµοστούν συµπεριλαµβάνονται το
πυρίτιο, το γυαλί, η πολυουρεθάνη και τα οξείδια διαφόρων µετάλλων [24]. Το
µέγεθος των δοµών που επιτυγχάνονται µε την µέθοδο αυτή είναι συνήθως
από 30 έως 100 µm.
Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου συµπεριλαµβάνονται η δυσκολία εναπόθεσης
και σχηµατοποίησης περισσοτέρων του ενός είδους βιοµορίων στην
επιφάνεια, η σχετικά γρήγορη φθορά της σφραγίδας και η µη ικανοποιητική
µεταφορά των δοµών στο υπόστρωµα λόγω µηχανικής επαφής. Για τους
λόγους αυτούς ακινητοποιείται συνήθως ένα µόνο είδος βιοµορίων, ενώ η
σφραγίδα χρησιµοποιείται για περιορισµένο αριθµό εναποθέσεων χωρίς να
επηρεάζεται η ποιότητα των δοµών που προκύπτουν [25].
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Σχήµα 2.1: Αποτύπωση βιοµορίων σε στερεά επιφάνεια µε µικροεπαφή: Α) κατασκευή
σφραγίδας, και Β) διεργασία αποτύπωσης µε µικροεπαφή

2.3 Αποτύπωση µε µικρορευστοµηχανική
Η τεχνική αποτύπωσης βιοµορίων µε µικρορευστοµηχανική (Microfluidics
Contact Printing, µFCP) βασίζεται στη σχηµατοποίηση επιφανειών µε χρήση
ειδικά διαµορφωµένων καναλιών, κατασκευασµένα σε PDMS [24].
Η σφραγίδα έρχεται σε επαφή µε το υπόστρωµα δηµιουργώντας
µικροκανάλια µέσω των οποίων διοχετεύονται τα διαλύµατα των βιοµορίων
[26, 27]. Τα βιοµόρια προσροφώνται στο υπόστρωµα και ακολούθως η
σφραγίδα αποµακρύνεται. Στην ελεύθερη επιφάνεια του υποστρώµατος
µπορεί στην συνέχεια να ακινητοποιηθεί ένα διαφορετικό βιοµόριο [28]
(Σχήµα 2.2).
Η τεχνική της αποτύπωσης µε ρευστοµηχανική είναι εύκολη, γρήγορη και
χαµηλού κόστους. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ακινητοποίησης
πολλών βιοµορίων, µε παράλληλη διοχέτευση διαφορετικών διαλυµάτων από
τα διάφορα µικροκανάλια της ίδιας σφραγίδας [29]. Όµως, όπως και στη
τεχνική της αποτύπωσης µε µικροεπαφή, η σφραγίδα έχει περιορισµένο
αριθµό χρήσεων ενώ υπάρχει και περιορισµός όσον αφορά το σχήµα των
δοµών που µπορούν να δηµιουργηθούν [28].
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Ι. Η µικρορευστοµηχανική
σφραγίδα από PDMS
έρχεται σε επαφή µε το
υπόστρωµα (substrate)

ΙΙ. ∆ιοχέτευση διαλύµατος
βιοµορίων στα µικροκανάλια

ΙΙΙ. Προσρόφηση βιοµορίων
στο υπόστρωµα και
αφαίρεση σφραγίδας

IV. Προσθήκη διαλύµατος
διαφορετικού βιοµορίου για
την κάλυψη της υπόλοιπης
επιφάνειας
Σχήµα 2.2: Μικρορευστοµηχανική αποτύπωση βιοµορίων [22]

2.4 Φωτολιθογραφία
Η τεχνική της φωτολιθογραφίας χρησιµοποιείται για την αποτύπωση ενός
προκαθορισµένου σχήµατος πάνω σε ένα υπόστρωµα. Η σχηµατοποίηση
επιτυγχάνεται µε έκθεση φωτοπολυµερικού υµενίου σε ακτινοβολία (π.χ.,
ακτινοβολία UV). Το υµένιο έχει εναποτεθεί στην επιφάνεια υποστρώµατος
µέσω µάσκας, στην οποία είναι αποτυπωµένες οι επιθυµητές δοµές [30, 31].
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται περισσότερο για την κατασκευή της µάσκας
είναι το γυαλί και ο χαλαζίας (quartz) [32]. Μια µάσκα διαθέτει σκοτεινές και
φωτεινές περιοχές. Οι σκοτεινές περιοχές είναι µη διαπερατές ενώ οι φωτεινές
περιοχές είναι διαπερατές από το φως. Ανάλογα µε το είδος της λιθογραφίας,
θετικού ή αρνητικού τόνου, οι δοµές που αποτυπώνονται στο υµένιο µπορεί
να αντιστοιχούν στις σκοτεινές ή τις φωτεινές περιοχές της µάσκας αντίστοιχα
[33] (Σχήµα 2.3).
Ανάλογα µε τις διαστάσεις των δοµών που δηµιουργούνται οι τεχνικές της
φωτολιθογραφίας
κατηγοριοποιούνται
σε
µικρολιθογραφία
και
νανολιθογραφία. Ο όρος µικρολιθογραφία αναφέρεται στο σχηµατισµό δοµών
µε διαστάσεις µικρότερες των 100 µικροµέτρων ενώ ο όρος νανολιθογραφία
σε διαστάσεις δοµών µικρότερες των 100 νανοµέτρων [34].
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Σχήµα 2.3: Πειραµατική διάταξη φωτολιθογραφίας [33]

Τα βασικά στάδια µιας φωτολιθογραφικής διαδικασίας απεικονίζονται στο
Σχήµα 2.4 και είναι τα εξής:
1. Εναπόθεση του φωτοευαίσθητου πολυµερικού υλικού σε µορφή
διαλύµατος πάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα (π.χ. δισκίδιο πυριτίου)
και σχηµατισµός ενός λεπτού πολυµερικού υµενίου µε την τεχνική της
επίστρωσης µε περιστροφή [35].
2. Θέρµανση του υποστρώµατος σε κατάλληλη θερµοκρασία µε σκοπό
την αποµάκρυνση του διαλύτη και την οµογενοποίηση του υµενίου.
3. Έκθεση
µέσω
µάσκας
του
φωτοευαίσθητου
υλικού
σε
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Στη µάσκα είναι αποτυπωµένο το
σχήµα των επιθυµητών δοµών, το οποίο µεταφέρεται στο πολυµερικό
υµένιο [36].
4. Θέρµανση του υµενίου σε κατάλληλη θερµοκρασία µε σκοπό την
εκκίνηση των χηµικών αντιδράσεων που έπονται των φωτοχηµικών
αντιδράσεων.
5. Εµφάνιση µέσω εµβάπτισης σε κατάλληλο διαλύτη, όπου
αποµακρύνονται οι εκτεθειµένες περιοχές (λιθογραφία θετικού τόνου) ή
οι µη εκτεθειµένες περιοχές (λιθογραφία αρνητικού τόνου) [38].
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διεργασίας, στο πολυµερικό υµένιο έχει
αποτυπωθεί το σχέδιο της µάσκας και µπορεί να ακολουθήσουν άλλες
διεργασίες, όπως η µεταφορά σχήµατος στο υπόστρωµα µε εγχάραξη ή
ιοντική εµφύτευση [39].
Στη συνέχεια περιγράφονται πιο διεξοδικά το σύστηµα εκτύπωσης, τα είδη
της ακτινοβολίας που χρησιµοποιούνται κατά την έκθεση και το
φωτοπολυµερικό υλικό.
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Φωτοπολυμερικό
υλικό

Σχήµα 2.4: Λιθογραφία για την αποτύπωση σχήµατος σε φωτοευαίσθητο υµένιο

2.4.1 Συστήµατα εκτύπωσης
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι µεταφοράς του σχεδίου της µάσκας στο
φωτοευαίσθητο υµένιο, η εκτύπωση επαφής, η εκτύπωση γειτνίασης και η
εκτύπωση προβολής (Σχήµα 2.5).

Α)

Γ)

Β)

Σχήµα 2.5: Σχηµατική απεικόνιση των τριών διαφορετικών ειδών εκτύπωσης Α) µε
επαφή, Β) µε γειτνίαση και Γ) µε προβολή

Στην εκτύπωση επαφής (contact printing) (Σχήµα 2.5Α), η µάσκα και το
υπόστρωµα έρχονται σε άµεση επαφή κατά το στάδιο της έκθεσης. Με τον
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τρόπο αυτό το σχέδιο που υπάρχει στη µάσκα αποτυπώνεται στο
φωτοπολυµερικό υµένιο χωρίς ουσιαστική µεταβολή των διαστάσεων των
σχηµάτων (αναλογία 1:1) και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αποτύπωση πολύ
µικρών δοµών πάνω στο υµένιο και µε πολύ υψηλή διακριτική ικανότητα. Η
µέθοδος παρουσιάζει και κάποια µειονεκτήµατα, όπως η φθορά που µπορεί
να προκληθεί στη µάσκα και η µείωση της ακρίβειας της αποτύπωσης λόγω
της παρουσίας σωµατιδίων σκόνης ανάµεσα στην επιφάνεια της µάσκας και
το υπόστρωµα [33]. Για τους λόγους αυτούς, η εκτύπωση επαφής
εφαρµόζεται, κυρίως, για ερευνητικούς σκοπούς και όχι για βιοµηχανική
παραγωγή.
Το δεύτερο σύστηµα εκτύπωσης που χρησιµοποιείται ευρέως είναι η
εκτύπωση γειτνίασης (proximity printing) (Σχήµα 2.5Β). Σε αυτό το σύστηµα,
διατηρείται ένα µικρό διάκενο της τάξεως των 5-25 µm µεταξύ του δισκίου
που είναι επιστρωµένο µε φωτοευαίσθητο υλικό και της µάσκας. Με αυτή τη
διάταξη καταπολεµάται το πρόβληµα της µεταφοράς υλικού από το
φωτοευαίσθητο υµένιο στη µάσκα, µε αποτέλεσµα να επιµηκύνεται σηµαντικά
ο χρόνος ζωής της µάσκας. Ταυτόχρονα, όµως ενισχύονται φαινόµενα
περίθλασης µε αποτέλεσµα να µειώνεται η διακριτική ικανότητα της µεθόδου
καθώς χρειάζεται και η παρουσία µονοχρωµατικής ακτινοβολίας [33].
Τέλος, το τρίτο σύστηµα είναι η εκτύπωση µε προβολή (projection printing)
(Σχήµα 2.5Γ). Στην περίπτωση αυτή η µάσκα προβάλλεται µέσα από έναν
φακό υψηλής ευκρίνειας. Οι δοµές που µεταφέρονται από τη µάσκα στο
φωτοευαίσθητο υµένιο είναι 4-5 φορές µικρότερες από εκείνες της µάσκας,
και ως εκ τούτου οι απαιτήσεις ως προς την κατασκευή της µάσκας δεν είναι
τόσο υψηλές. Με την εκτύπωση προβολής αντιµετωπίζονται επίσης τα
προβλήµατα φθοράς της µάσκας και η µείωση της διακριτικής ικανότητας που
προκύπτει από την εκτύπωση επαφής και γειτνίασης, αντίστοιχα. Η
αναγκαιότητα όµως, για τη χρήση πολύπλοκων οπτικών και µηχανικών
συστηµάτων αυξάνει πολύ το κόστος εφαρµογής της µεθόδου αυτής. Η
συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται για φωτολιθογραφία κυρίως σε
βιοµηχανική κλίµακα [33].

2.4.2 Είδη ακτινοβολίας
Η φωτολιθογραφία βασίζεται γενικά στην χρήση ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας. Οι πιο διαδεδοµένες τεχνικές φωτολιθογραφίας είναι η
λιθογραφία στο υπεριώδες (360-460 nm) (Ultraviolet, UV) και στο βαθύ
υπεριώδες (193- 248 nm), (Deep Ultraviolet, DUV) [36]. Όσο πιο µικρό είναι
το µήκος κύµατος της πηγής έκθεσης τόσο πιο µικρές δοµές µπορούν να
αποτυπωθούν στο υµένιο. Αρχικά, για την έκθεση των φωτοευαίσθητων
υµενίων χρησιµοποιούνταν λυχνίες Hg και µε τη χρήση φίλτρων
αποµονώνονταν συνήθως δύο ταινίες εκποµπής, µία στα 436 nm και µία στα
365 nm. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατή η αποτύπωση δοµών στο υµένιο
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πλάτους έως 0,35 µm και το µήκος εξαρτάται από το µέγεθος του υµενίου και
της µάσκας. Προκειµένου να αποτυπωθούν δοµές µικρότερες των 0,35 µm
χρησιµοποιούνται άλλες πηγές έκθεσης όπως τα excimer lasers KrF, ArF, F2,
τα οποία εκπέµπουν στα 248 nm, 193 nm και στα 157 nm αντίστοιχα.
Προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της λιθογραφίας µε ακόµη
υψηλότερη διακριτική ικανότητα χρησιµοποιείται το ακραίο υπεριώδες
(Extreme Ultraviolet, EUV) (συνήθως 32 nm) [40].

2.4.3 Φωτοευαίσθητα λιθογραφικά υλικά
Τα φωτοευαίσθητα πολυµερικά υλικά χρησιµοποιούνται για την αποτύπωση
σχήµατος που φέρει η µάσκα στο επιθυµητό υπόστρωµα, κυρίως µε τη
µέθοδο της περιστροφής [35]. Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα υλικό
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως φωτοπολυµερές είναι οι ακόλουθες [40]:
1. ∆υνατότητα σχηµατισµού οµοιόµορφου υµενίου στην επιθυµητή
επιφάνεια µέσω περιστροφής
2. Οπτική απορρόφηση του πολυµερικού υλικού ή του φωτοευαισθητοποιητή που περιλαµβάνεται στο µίγµα του φωτοπολυµερούς
στο επιθυµητό µήκος κύµατος έκθεσης.
3. Φωτοχηµεία η οποία µετά την έκθεση σε ακτινοβολία χαρακτηριστικού
µήκους κύµατος να οδηγεί σε αλλαγή διαλυτότητας του εκτεθειµένου
υλικού ως προς το µη εκτεθειµένο.
4. ∆ιακριτική ικανότητα, δηλαδή ικανότητα αποτύπωσης δοµών µικρών
διαστάσεων χωρίς παραµόρφωση.
5. Ικανοποιητικές ανοχές διεργασίας.
Τα φωτοευαίσθητα υλικά αποτελούνται από πολυµερές, ειδικά πρόσθετα και
φωτοευαισθητοποιητές, και ταξινοµούνται σε δυο βασικές κατηγορίες
ανάλογα µε τον τρόπο που επιδρά η έκθεση του φωτός στη διαλυτότητα τους
[33]. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα φωτοευαίσθητα υλικά θετικού
τόνου, όπου αρχικά το υµένιο είναι αδιάλυτο στο διαλύτη που χρησιµοποιείται
για την εµφάνιση και η διαλυτότητά του αυξάνεται όταν εκτεθεί σε
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα
φωτοευαίσθητα υλικά αρνητικού τόνου, τα οποία αρχικά είναι ευδιάλυτα στον
διαλύτη που χρησιµοποιείται κατά την εµφάνιση αλλά η διαλυτότητα τους
µειώνεται όταν εκτίθενται στο φως. Η αλλαγή στη διαλυτότητα
πραγµατοποιείται ή µέσω δηµιουργίας σταυροδεσµών ανάµεσα στις
πολυµερικές αλυσίδες, ή µέσω της αλλαγής διαλυτότητας µιας πλευρικής
αλυσίδας της πολυµερικής αλυσίδας στο διάλυµα του εµφανιστή, ή µέσω
διάσπασης της πολυµερικής αλυσίδας [40].
Στην βιβλιογραφία, έχουν αναφερθεί αρκετά φωτοπολυµερικά υλικά τα οποία
έχουν
χρησιµοποιηθεί
για
την
σχηµατοποίηση
επιφανειών
µε
φωτολιθογραφία µε απώτερο σκοπό την κατευθυνόµενη προσκόλληση ή
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αποτροπή της πρόσδεσης βιοµορίων ή/και κυττάρων στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες [41]. Μεταξύ των εµπορικά διαθέσιµων φωτοπολυµερικών υλικών
είναι µια εποξειδική ρητίνη γνωστή µε την εµπορική ονοµασία SU-8, της
οποίας το µονοµερές είναι ο γλυκιδικός αιθέρας της δισφαινόλης Α (glycidyl
ether of bisphenol A) [42]. Το πλεονέκτηµα της SU-8 έναντι άλλων υλικών,
είναι ο υδροφοβικός χαρακτήρας των υµενίων που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα της παρουσίας αρωµατικών δακτυλίων στο µόριο του
πολυµερούς. Η ιδιότητα αυτή είναι σηµαντική στις περιπτώσεις που το
βιολογικό υλικό εναποτίθεται µέσω επαφής στις επιφάνειες (microcontact
spoting), καθώς η σταγόνα του βιοµορίου δεν εξαπλώνεται στην επιφάνεια
δηµιουργώντας πιο οµοιογενείς και µικρότερης διαµέτρου κηλίδες (spot).
Παρόλα αυτά, η SU-8 έχει και ορισµένα µειονεκτήµατα, όπως είναι ο
αυτοφθορισµός, ο οποίος δυσκολεύει την ανίχνευση του ειδικού σήµατος των
βιοµορίων της επιφάνειας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι παρουσιάζει
εξαιρετικά µεγάλη ικανότητα προσρόφησης βιοµορίων η οποία δεν είναι
εύκολο να αποτραπεί µε τις συνήθεις µεθόδους κάλυψης των ελεύθερων
θέσεων δέσµευσης της επιφάνειας, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για
τη τροποποίησή της προς αυτή την κατεύθυνση [43].
Υπάρχουν αρκετά φωτοευαίσθητα πολυµερικά υλικά που όταν
σχηµατοποιούνται στις επιφάνειες αποτρέπουν την πρόσδεση βιολογικού
υλικού, όπως είναι το µίγµα πολυµερών, το οποίο αποτελείται από
µεθακρυλικό τριτοταγή βουτυλεστέρα (t-butyl methacrylate, ΤΒΜΑ)
µεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλεστέρα (2-hydroxyethyl methacrylate, ΗΕΜΑ),
µεθακρυλικό ισοβορνυλικό εστέρα (isobornyl methacrylate, ΙΒΜΑ) και
ακρυλικό οξύ (acrylic acid, ΑΑ) και είναι γνωστά µε την ονοµασία ΡΗΕΤΙΜΑ
[43].
Ένα άλλο πολυµερές το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί για την σχηµατοποίηση
επιφανειών είναι η πολυ(βινυλική αλκοόλη) (Polyvinyl alcohol, PVA), της
οποίας η συµπεριφορά όσον αφορά την πρόσδεση ή µη βιοµορίων πάνω σε
αυτήν εξαρτάται από το ποσοστό υδρόλυσής της. Επειδή η PVA είναι
εξαιρετικά υδατοδιαλυτή, κύρια προϋπόθεση για την δηµιουργία υµενίων PVA
ανθεκτικών σε βιολογικά υγρά ή υδατικά διαλύµατα βιοµορίων, είναι η
δηµιουργία αδιάλυτων υµενίων µε φωτοχηµική δηµιουργία σταυροδεσµών
µεταξύ των µορίων της PVA κατά την έκθεση του υµενίου σε
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία [44]. Ο φωτοευαισθητοποιητής που
χρησιµοποιείται για την τροποποίηση του πολυµερούς είναι η
πολυοξοµεταλλική ένωση 12-βολφραµοφωσφορικό οξύ (Η3PW 12O40) (ΠΟΜ)
(Σχήµα 2.6).
Η PVA χαρακτηρίζεται ως βιοϋλικό, λόγω της βιοσυµβατότητας της και λόγω
του ότι είναι βιοδιασπώµενη, µη τοξική για τον οργανισµό και δεν εµφανίζει
καρκινογόνο δράση [45]. Έχει χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ιατρικώνοδοντιατρικών εµφυτεύµατων, τη µεταφορά φαρµάκων στον οργανισµό και
την αποκατάσταση ιστών [46]. Επίσης, έχει προταθεί για χρήση σε τεχνητά
όργανα, σε stent βαλβίδας καρδιάς [47] και σε φακούς επαφής [48].
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Σηµαντικό χαρακτηριστικό της PVA είναι ότι δεν φθορίζει και εποµένως, όταν
χρησιµοποιείται για την σχηµατοποίηση επιφανειών µε στόχο την κατασκευή
πρωτεϊνικών
µικροσυστοιχείων
ή
την
ακινητοποίηση
κυττάρων
επισηµασµένων µε κάποια φθορίζουσα το αποτέλεσµα δεν επηρεάζεται από
το σήµα υποβάθρου [49]. Επιπλέον, παρότι ο φωτοευαισθητοποιητής ΠΟΜ
µπορεί να είναι τοξικός για τα βιοµόρια και τα κύτταρα, κατά το στάδιο της
εµφάνισης, αποµακρύνεται πλήρως και έτσι δεν αναµένεται να επηρεάζει τη
συµπεριφορά των βιοµορίων που ακινητοποιούνται στη λιθογραφηµένη
επιφάνεια [43].

2.4.3.1 Η φωτοοξειδοαναγωγική αντίδραση της πολυ(βινυλικής
αλκοόλης)
PVA
παρουσία
του
φωτοευαισθητοποιητή
12- βολφραµοφωσφορικού οξέος (Η3PW12O40)
Λόγω των πλεονεκτηµάτων του συστήµατος πολυ(βινυλική αλκοόλη)/12βολφραµοφωσφορικό οξύ (PVA/ΠΟΜ) και κυρίως της βιοσυµβατότητας του
υµενίου που προκύπτει, το συγκεκριµένο φωτοπολυµερικό υλικό
χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για την
σχηµατοποίηση επιφανειών µε σκοπό την κατευθυνόµενη ακινητοποίηση
κυττάρων. Η πολυ(βινυλική αλκοόλη) (PVA) είναι ένα γραµµικό συνθετικό
πολυµερές, το οποίο προέρχεται από µερική ή πλήρη υδρόλυση του
πολυ(βινυλικού οξικού οξέος [50]. Κατά την υδρόλυση, οι οξικές οµάδες του
πολυ(βινυλικού οξικού οξέος) διασπώνται και αντικαθίστανται από
υδροξυλικές οµάδες. Το πολυµερές που προκύπτει είναι υδατοδιαλυτό και
ανθεκτικό σε οργανικούς διαλύτες. Οι φυσικές, χηµικές και µηχανικές ιδιότητες
του υµενίου πολυ(βινυλικής αλκοόλης) που προκύπτει εξαρτώνται από τον
τελικό αριθµό υδροξυλικών οµάδων που διαθέτει το πολυµερές [46].
Οι πολυοξοµεταλλικές ενώσεις είναι µοριακές ενώσεις ανάλογες µε τα οξείδια
µετάλλων, οι οποίες είναι ευδιάλυτες στο νερό και σε πολλούς οργανικούς
διαλύτες. Ο γενικός τύπος των ανιόντων των ενώσεων αυτών είναι:
[ΜmOy]p- για τα ισοπολυανιόντα
[XxΜmOy]q- για τα ετεροπολυανιόντα όπου x ≤ m
Το Μ συνήθως είναι µολυβδαίνιο ή βολφράµιο στις υψηλότερες οξειδωτικές
τους καταστάσεις. Το ετεροάτοµο Χ µπορεί να είναι οποιοδήποτε στοιχείο του
περιοδικού πίνακα εκτός από τα ευγενή αέρια.
Η δοµή του 12-βολφραµοφωσφορικού οξέος είναι γνωστή και σαν δοµή
Keggin. Στη δοµή Keggin στο κέντρο βρίσκεται το ετεροάτοµο του φωσφόρου
το οποίο ενώνεται µε τέσσερα οξυγόνα (Σχήµα 2.6 Α). Κάθε ένα από τα
οξυγόνα περιστοιχίζεται από τρία οκτάεδρα WΟ6, η δοµή των οποίων
παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.6 Β. Στο κέντρο του κάθε οκταέδρου βρίσκεται το
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άτοµο του W. Συνολικά, το άτοµο του P περιστοιχίζεται από δώδεκα
οκτάεδρα.

Α)

Β)

3-

Σχήµα 2.6: α) ∆οµή Keggin του 12-βολφραµοφωσφορικού ανιόντος ΡW12O40
∆οµή ενός οκταέδρου WΟ6 ενωµένο µε το κεντρικό ετεροάτοµο του Ρ [43]

και β)

Οι πολυοξοµεταλλικές ενώσεις (ΠΟΜ) παρουσιάζουν οξειδοαναγωγικές
ιδιότητες µετά από έκθεση τους σε ακτινοβολία κατάλληλου µήκους κύµατος
γεγονός που τις καθιστά χρήσιµες ως φωτοευαισθητοποιητές για τις τεχνικές
της φωτολιθογραφίας. Συγκεκριµένα, µε την απορρόφηση της ακτινοβολίας
πραγµατοποιείται µετάπτωση ηλεκτρονίων από το υψηλότερο κατειληµµένο
δεσµικό τροχιακό στο χαµηλότερο µη κατειληµµένο αντιδεσµικό τροχιακό
δηµιουργώντας ένα κενό στο υψηλότερο δεσµικό τροχιακό. Η διεγερµένη
κατάσταση του ΠΟΜ, ΠΟΜ* είναι ισχυρότερο οξειδωτικό σε σχέση µε τη µη
διεγερµένη κατάσταση (βασική κατάσταση), γιατί στη διεγερµένη κατάσταση
το µόριο του ΠΟΜ µπορεί να δεχτεί ένα ηλεκτρόνιο στο κενό που υπάρχει στο
υψηλότερο δεσµικό τροχιακό [43]. Στο Σχήµα 2.7 παρουσιάζεται η
φωτοοξειδοαναγωγική αντίδραση του ΠΟΜ µε την PVA που λαµβάνει χώρα
κατά το στάδιο της έκθεσης στη φωτολιθογραφική διεργασία. Όπως φαίνεται,
αρχικά προκαλείται η φωτοδιέγερση του 12-βολφραµοφωσφορικού ανιόντος
ΡW 12O403προς διεγερµένο ανιόν [ΡW12O40 3-]*, µέσω έκθεσης σε
ακτινοβολία κατάλληλου µήκους κύµατος. Στη συνέχεια το διεγερµένο ανιόν
[ΡW 12O40 3-]* ανάγεται προς ΡW 12O404- και ΡW 12O405-, ενώ ταυτόχρονα
οξειδώνονται οι υδροξυλοµάδες (–ΟΗ) της PVA προς καρβονυλοµάδες.
Τέλος,
παρουσία
ατµοσφαιρικού
οξυγόνου
το
ανηγµένο
125βολφραµοφωσφορικό ανιόν, ΡW 12O40 , επανοξειδώνεται στο αρχικό
ΡW 12O403-. Το διεγερµένο ανιόν [ΡW 12O40 3-]*, µπορεί ακόµα να αποδιεγερθεί
απελευθερώνοντας θερµότητα και να µην οδηγήσει σε oξείδωση της PVA
[43].
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Σχήµα 2.7: Φωτοαναγωγή του 12-βολφραµοφωσφορικού ανιόντος και οξείδωση της
PVA προς σχηµατισµό καρβονυλοµάδων [43]

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται ο σχηµατισµός διασταυρωµένης PVA µε
κατεργασία σε υψηλή θερµοκρασία και σε όξινο περιβάλλον. Συγκεκριµένα,
σε αυτές τις συνθήκες προκαλείται αφυδάτωση των αλυσίδων της PVA που
φέρουν καρβονυλοµάδες και παραγωγή διενίων (–C=C–) και διενόφιλων
(–C=C–C=C– και –C=C–C=C–C=C–). Τα διένια και τα διενόφιλα ενώνονται
µεταξύ τους µε αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης Diels Alder, µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία σταυροδεσµών µεταξύ των αλυσίδων της PVA (Σχήµα 2.8) [43].
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Σχήµα 2.8: Αντιδράσεις αφυδάτωσης και κυκλοπροσθήκης Diels-Alder που οδηγούν
στη διασταύρωση των αλυσίδων της PVA µετά το σχηµατισµό καρβονυλοµάδων που
έχουν προκύψει από τη φωτοχηµική αντίδραση της PVA µε την πολυοξοµεταλλική
ένωση Η3PW12O40 [43]

2.5. Εφαρµογή φωτολιθογραφίας για κατευθυνόµενη προσκόλληση
κυττάρων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
Η τεχνική της φωτολιθογραφίας έχει χρησιµοποιηθεί για τη σχηµατοποίηση
επιφανειών προκειµένου να επιτευχθεί επιλεκτική προσκόλληση κυττάρων και
πρωτεϊνών πάνω σε αυτές [51]. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή
της τεχνικής σε επιφάνειες που προορίζονται για βιολογικά πειράµατα [50],
είναι η µη τοξικότητα του εναποµείναντος φωτοευαίσθητου υλικού στην
επιφάνεια ως προς τα κύτταρα και τις πρωτεΐνες. Ακόµα, µε την τεχνική της
φωτολιθογραφίας µπορούν να κατασκευασθούν επιφάνειες που φέρουν
ποικίλες γεωµετρικές δοµές βάση του σχεδίου της µάσκας, καθώς και
πολλαπλά αντίγραφα των επιθυµητών δοµών πάνω στην ίδια επιφάνεια [52].
Έτσι εκτός από την δυνατότητα επιλεκτικής προσκόλλησης των κυττάρων σε
συγκεκριµένα σηµεία της επιφάνειας είναι δυνατόν να επιτευχθεί έλεγχος του
σχήµατος των κυττάρων αλλά και των κυτταρικών προεκβολών (λαµελιπόδια,
φιλοπόδια), καθώς και της αλληλεπίδρασης µεταξύ γειτονικών ή
αποµονωµένων κυττάρων [53]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ ΙΣΤΟΣ
3.1 Εισαγωγή
Ο χονδροειδής ιστός ή χόνδρος είναι µία ειδική µορφή συνδετικού ιστού που
αποτελείται από χονδροκύτταρα και εκτεταµένη εξωκυττάρια µήτρα [54]. Τα
χονδροκύτταρα προέρχονται από τη διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών
βλαστικών κυττάρων µέσω της χονδρογένεσης και είναι υπεύθυνα για τη
σύνθεση της εξωκυττάριας µήτρας η οποία αποτελείται κυρίως από ίνες
κολλαγόνου-ελαστίνης και θεµέλια ουσία [55]. Η θεµέλια ουσία µε τη σειρά της
συγκροτείται από µόρια νερού, πρωτεογλυκάνες, γλυκοπρωτεΐνες και µη
κολλοειδείς πρωτεΐνες. Η σύνθεση της εξωκυττάριας µήτρας της προσδίδει
ελαστικότητα η οποία είναι αναγκαία για την προστασία των ιστών από
πιθανές παραµορφώσεις λόγω µηχανικών πιέσεων [56].
Λόγω του ότι ο χόνδρος δεν περιέχει αιµοφόρα αγγεία, νεύρα και λεµφικό
ιστό, υπάρχει περιορισµένη ικανότητα αυτό-επιδιόρθωσης του ιστού [57].
Επίσης, όταν τα χονδροκύτταρα καλλιεργούνται in vitro σε τρυβλία µε σκοπό
την ανάπτυξή τους και µετέπειτα εµφύτευση τους στον οργανισµό για την
αντικατάσταση κατεστραµµένων χόνδρων εκφυλίζονται και προσοµοιάζουν
µορφολογικά µε ινοβλάστες ενώ παράλληλα χάνουν την ικανότητα τους να
συνθέτουν ουσίες της εξωκυττάριας µήτρας [58]. Για τον λόγο αυτό, έχει
πραγµατοποιηθεί πληθώρα µελετών µε σκοπό την κατασκευή κατάλληλων
εµφυτευµάτων [59] αλλά και υποστρωµάτων πάνω στα οποία θα γίνεται η
καλλιέργεια των χονδροκυττάρων ώστε να διατηρούν τις ιδιότητές τους [60].

3.2 Είδη χόνδρου
Ανάλογα µε τη σύσταση της εξωκυττάριας ουσίας, διακρίνονται τρία είδη
χόνδρου: α) ο ινώδης [61], β) ο ελαστικός [62] και γ) ο υαλώδης χόνδρος [63].
Ο ινώδης χόνδρος αποτελείται από χονδροκύτταρα και εξωκυττάρια µήτρα,
είναι εύκαµπτος, ανθεκτικός και ελαστικός. Βρίσκεται στους µεσοσπονδύλιους
δίσκους, στο µηνίσκο και σε περιοχές του σώµατος που υπόκεινται είτε σε
µεγάλες πιέσεις είτε υποχρεούνται να σηκώσουν µεγάλο βάρος. Η
εξωκυττάρια µήτρα σε αυτό το είδος του χόνδρου αποτελείται από κολλαγόνο
τύπου Ι και ΙΙ, µη κολλοειδείς πρωτεΐνες και πρωτεογλυκάνες [64].
Ο ελαστικός χόνδρος περιβάλλεται από το περιχόνδριο και εντοπίζεται στο
πτερύγιο του αυτιού, στα τοιχώµατα των εξωτερικών ακουστικών πόρων,
στην ευσταχιανή σάλπιγγα, στην επιγλωττίδα και στους σφηνοειδείς
χόνδρους του λάρυγγα. Περιέχει κυρίως κολλαγόνο τύπου ΙΙ και άφθονες ίνες
ελαστίνης οι οποίες προσδίδουν στον ιστό ευκαµψία και ελαστικότητα. Επίσης
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χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό πρωτεογλυκανών. Στο έµβρυο
χρησιµεύει προσωρινά ως σκελετός, ενώ στον ενήλικα βρίσκεται στα στερνικά
άκρα των πλευρών, και στα τοιχώµατα των µεγαλύτερων αναπνευστικών
οδών (ρινικό διάφραγµα, λάρυγγας, βρόγχοι) [65].
Ο υαλώδης χόνδρος βρίσκεται κυρίως στις αρθρικές επιφάνειες των κινητών
αρθρώσεων και για αυτό ονοµάζεται και αρθρικός χόνδρος. Προσφέρει στην
άρθρωση τη λεία επιφάνεια που απαιτείται προκειµένου να εκτελείται η κίνηση
χωρίς τριβές και συνεπώς χωρίς πόνο [66]. Ο αρθρικός χόνδρος αποτελείται
από την εξωκυττάρια µήτρα και τα χονδροκύτταρα, τα οποία εντοπίζονται σε
µικρές κοιλότητες (lacunae) και καταλαµβάνουν το 1-5% του συνολικού όγκου
και το 10% του συνολικού βάρους του αρθρικού χόνδρου των ενήλικων
ανθρώπων [67]. Το µέγεθος αυτών των χονδροκυττάρων κυµαίνεται από 3
έως 40 µm. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι, τα κύτταρα δεν βρίσκονται σε
επαφή µεταξύ τους αλλά περιβάλλονται από την περικυττάρια ουσία, µε την
οποία συνιστούν τον χόνδρονα (chondron) [68]. Στη περιφέρεια του αρθρικού
χόνδρου εντοπίζονται τα µη ώριµα χονδροκύτταρα, τα οποία έχουν ελλειπτικό
σχήµα µε τον επιµήκη άξονα παράλληλο προς την επιφάνεια του χόνδρου. Το
εσωτερικό του χόνδρου καταλαµβάνουν τα ώριµα χονδροκύτταρα, τα οποία
είναι στρογγυλά και µπορεί να συγκροτούνται σε οµάδες µέχρι και οχτώ
χονδροκυττάρων, οι οποίες ονοµάζονται ισογενείς οµάδες (Σχήµα 3.1) [69].

Σχήµα 3.1: Σχηµατική απεικόνιση σχηµατισµού ισογενούς οµάδας χονδροκυττάρων
(lacunae) στο εσωτερικό του χόνδρου

Οι βασικές λειτουργίες στις οποίες συµµετέχουν τα χονδροκύτταρα του
αρθρικού χόνδρου είναι η σκελετική ανάπτυξη και ωρίµανση [70]. Κατά τη
σκελετική ανάπτυξη τα χονδροκύτταρα βρίσκονται στο µέγιστο της
µεταβολικής τους δραστηριότητας για να παράξουν νέο ιστό που θα
χρησιµοποιηθεί στην επέκταση και την ανακατασκευή των αρθρικών
επιφανειών. Στη σκελετική ωρίµανση, τα χονδροκύτταρα δεν παρουσιάζουν
αξιοσηµείωτο πολλαπλασιασµό και µεταβολική δραστηριότητα, αλλά
αντικαθιστούν τα εκφυλισµένα µακροµόρια της εξωκυττάριας µήτρας [71].
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3.3 Εξωκυττάρια µήτρα αρθρικού χόνδρου
Τα κύρια µακροµόρια της εξωκυττάριας ουσίας του αρθρικού χόνδρου είναι
µόρια κολλαγόνου, υαλουρονικού οξέος, πρωτεογλυκάνες καθώς και
γλυκοπρωτεΐνες σε µικρές ποσότητες [72]. Το κολλαγόνο και οι
γλυκοπρωτεΐνες σχηµατίζουν ένα δίκτυο που προσδίδει στον αρθρικό χόνδρο
τις µηχανικές του ιδιότητες [73]. Συγκεκριµένα το κολλαγόνο ευθύνεται για την
αντοχή του αρθρικού χόνδρου στον εφελκυσµό, ενώ οι πρωτεογλυκάνες, µαζί
µε τα µόρια νερού που συγκρατούν, ευθύνονται για την ελαστικότητα του
χόνδρου, δηλαδή την ικανότητά του να υφίσταται παραµορφώσεις κατά την
επίδραση φορτίου, αλλά να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση µετά την
άρση της φόρτισης [72]. Στον Πίνακα 1 αναγράφονται τα κύρια συστατικά της
εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας και ο ρόλος τους.
Πίνακας 3.1: Συστατικά της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας του αρθρικού χόνδρου
Μόρια εξωκυττάριας
Κατηγορία
Λειτουργία
µήτρας
Κολλαγόνο τύπου ΙΙ
Αντίσταση στη συµπίεση

Κολλαγόνο τύπου ΧΙ
Κολλαγόνο τύπου Χ

Κολλαγόνο

Έκκριση σε υπερτροφικό χονδροκύτταρο

Κολλαγόνο τύπου VΙ
Συσσωρευτίνη ή
αγκρεκάνη (aggrecan)
Υαλουρονικό οξύ
Ινωδοσυγκολλητίνη
(fibronectin)

Μικροϊνίδια στον περικυττάριο χώρο
Πρωτεογλυκάνη

Σκληρότητα κατά τη συµπίεση
Σταθεροποίηση δικτύου κολλαγόνου

Γλυκοζαµινογλυκάνη

Συγκράτηση αγκρεκάνης στην εξωκυττάρια
µήτρα

Γλυκοπρωτεΐνη

Αλληλεπίδραση µε εξωκυττάρια µήτρα

Στον αρθρικό χόνδρο εντοπίζονται τέσσερις τύποι κολλαγόνου, το κολλαγόνο
τύπου ΙΙ, τύπου XI, τύπου X και τύπου VI. Το κολλαγόνο τύπου ΙΙ αποτελεί το
90-95% του συνολικού κολλαγόνου του αρθρικού χόνδρου και είναι αυτό που
παρέχει κυρίως τις βιολογικές και µηχανικές ιδιότητες στον αρθρικό χόνδρο.
Αποτελεί το ικρίωµα συγκράτησης των πρωτεογλυκανών στη θεµέλια ουσία.
Το κολλαγόνο τύπου ΧΙ, καθορίζει το µέγεθος των ινιδίων και το κολλαγόνο
τύπου ΙΧ καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις των ινιδίων κολλαγόνου µε τα
υπόλοιπα µακροµόρια της θεµέλιας ουσίας. Τέλος, το κολλαγόνο τύπου Χ
εκκρίνεται από τα ώριµα χονδροκύτταρα και το κολλαγόνο τύπου VI ευθύνεται
για την αλληλεπίδραση των χονδροκυττάρων µε τη θεµέλια ουσία [69].
Η κύρια πρωτεογλυκάνη του αρθρικού χόνδρου είναι η αγκρεκάνη (Σχήµα
3.2), η οποία αποτελείται από ένα κεντρικό µόριο υαλουρονικού οξέος στο
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οποίο συνδέονται οµοιοπολικά αλυσίδες γλυκοζαµινογλυκανών, και
συγκεκριµένα θειική-4-χονδροϊτίνη, θειική-6-χονδροϊτίνη, θειική κερατάνη και
θειική ηπαρίνη, οι οποίες σχηµατίζουν ηλεκτροστατικούς δεσµούς µε το
κολλαγόνο. Σε ένα µόριο υαλουρονικού οξέος µπορεί να συνδέονται 100-200
µόρια αγκρεκάνης [75].

Σχήµα 3.2: Σχηµατική αναπαράσταση σύνδεσης υαλουρονικού οξέος µε την
αγκρεκάνη

Ο κύριος ρόλος της αγκρεκάνης στη λειτουργία της εξωκυττάριας µήτρας είναι
να ενυδατώνει τη θεµέλια ουσία, προκειµένου να ανθίσταται στις µηχανικές
πιέσεις που δέχεται η άρθρωση [76]. Αναλυτικότερα, οι γλυκοζαµινογλυκάνες,
στις οποίες ανήκει η αγκρεκάνη, φέρουν αρνητικό φορτίο, το οποίο έλκει
κατιόντα νατρίου (Να+) και αυτά µε τη σειρά τους έλκουν µόρια ύδατος [77]. Οι
οµόσηµα φορτισµένες γλυκοζαµινογλυκάνες απωθούνται µεταξύ τους και
αυτό έχει ως αποτέλεσµα να σχηµατίζονται χώροι που γεµίζουν µε νερό.
Όταν εφαρµοστεί πίεση στην άρθρωση, αποµακρύνονται τα µόρια νερού και
λόγω των απωστικών δυνάµεων µεταξύ των γλυκοζαµινογλυκανών, οι κλάδοι
των γλυκοζαµινών διαχωρίζονται σχηµατίζοντας κενούς χώρους. Όταν παύει
να ασκείται πίεση, το νερό έλκεται πάλι προς τους κενούς χώρους που έχουν
δηµιουργηθεί µεταξύ των γλυκοζαµινογλυκανών [78].
Επιπλέον, η εξωκυττάρια µήτρα του αρθρικού χόνδρου περιέχει µηκολλοειδείς πρωτεΐνες, οι οποίες βοηθούν στην οργάνωση και διατήρηση της
µακροµοριακής οργάνωσης της θεµέλιας ουσίας. Τέτοιες πρωτεΐνες είναι η
ινωδοσυνδετίνη, η θροµβοσπονδίνη, η τενασκίνη, η αγκυρίνη, η ντεκορίνη, η
διγλυκάνη και η χονδροκαλσίνη, οι οποίες προάγουν την πρόσφυση των
χονδροκυττάρων στη θεµέλια ουσία. Τα υπόλοιπα συστατικά του χόνδρου
είναι λιπίδια, φωσφολιπίδια, γλυκοπρωτεΐνες και ανόργανα κρυσταλλικά
άλατα [79].
Εκτός από τις µηχανικές ιδιότητες που προσδίδει η εξωκυττάρια ουσία στον
αρθρικό χόνδρο, προστατεύει τα χονδροκύτταρα από µηχανικές βλάβες κατά
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τη φυσιολογική λειτουργία των αρθρώσεων, βοηθώντας τα να διατηρήσουν το
σχήµα και το φαινότυπό τους. Επιπλέον, η εξωκυττάρια µήτρα λειτουργεί ως
αποθήκη θρεπτικών συστατικών για τα χονδροκύτταρα, ενώ παράλληλα
εµπλέκεται στην µεταγωγή σήµατος.

3.3.1 Επίπεδα οργάνωσης του αρθρικού χόνδρου
Ανάλογα µε τη διάταξη των χονδροκυττάρων, των µορίων κολλαγόνου και τη
σύσταση της θεµέλιας ουσίας ο αρθρικός χόνδρος παρουσιάζει δύο επίπεδα
οργάνωσης. Στο πρώτο επίπεδο, ο χόνδρος υποδιαιρείται σε τέσσερις
στιβάδες, την επιφανειακή, την µεταβατική, την εν τω βάθει στιβάδα και την
ασβεστοποιηµένη στιβάδα (Σχήµα 3.3) [80].
α) Η επιφανειακή στιβάδα αποτελεί το 10-20% του ιστού. Σε αυτή τη στιβάδα
οι ίνες κολλαγόνου είναι προσανατολισµένες παράλληλα προς την επιφάνεια
του χόνδρου και τα χονδροκύτταρα έχουν σχήµα ελλειπτικό µε τον επιµήκη
άξονα τους να εκτείνεται παράλληλα µε την επιφάνεια. Η επιφανειακή στιβάδα
έχει µικρή περιεκτικότητα σε πρωτεογλυκάνες και µεγάλη αντίσταση σε
δυνάµεις τάσεως [81].
β) Η µεταβατική ή ενδιάµεση στιβάδα καταλαµβάνει περίπου το 40-60% του
συνολικού πάχους του ιστού. Τα κύτταρα στη στιβάδα αυτή έχουν πιο
σφαιρικό σχήµα, σε σχέση µε αυτά που αποτελούν την επιφανειακή στιβάδα,
και τα ινίδια κολλαγόνου διατάσσονται σε γωνία 45ο σε σχέση µε την
επιφάνεια. Η περιεκτικότητα της στιβάδας αυτής σε πρωτεογλυκάνες είναι η
µέγιστη σε σχέση µε τις άλλες στιβάδες του ιστού. Ο ρόλος της ενδιάµεσης
στιβάδας είναι να µετατρέπει τις δυνάµεις τάσεως σε δυνάµεις συµπίεσης και
να τις µεταφέρει από την επιφανειακή ζώνη στις βαθύτερες στιβάδες [80].
γ) Η εν τω βάθει στιβάδα αποτελεί το 30% του συνολικού πάχους του ιστού.
Χαρακτηριστικό της είναι η παρουσία µεγάλων ινών κολλαγόνου που
σχηµατίζουν δέσµες, οι οποίες είναι προσανατολισµένες κάθετα προς την
αρθρική επιφάνεια και προσφύονται στο υποχόνδριο οστό. Τα
χονδροκύτταρα στην εν τω βάθει στιβάδα συναθροίζονται σε στήλες. Είναι
ελαφρά επιµηκυµένα και προσανατολισµένα στην κατεύθυνση των ινών
κολλαγόνου, κάθετα προς την αρθρική επιφάνεια. Η περιεκτικότητα αυτής της
στιβάδας σε πρωτεογλυκάνες είναι πολύ µικρότερη σε σύγκριση µε την
ενδιάµεση στιβάδα και η πυκνότητα των κυττάρων είναι η µικρότερη από τις
τρεις στιβάδες του χόνδρου [69].
δ) Η ασβεστοποιηµένη στιβάδα καταλαµβάνει το 5% του συνολικού πάχους
του χόνδρου. Η διάταξη των ινιδίων κολλαγόνου και των χονδροκυττάρων σε
αυτή την στιβάδα είναι παρόµοια µε αυτή της εν τω βάθει στιβάδας.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της ασβεστοποιηµένης στιβάδας είναι η απουσία
πρωτεογλυκανών [69].
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Σχήµα 3.3: Οργάνωση του αρθρικού χόνδρου σε τέσσερις στιβάδες µε βάση τη διάταξη
των χονδροκυττάρων, των µορίων κολλαγόνου και την σύσταση της θεµέλιας ουσίας
[http://www.goudelis.gr/index.php?page=therapy&category_id=2&subcategory_id=16&
subsubcat_id=134]

Μεταξύ της εν τω βάθει και της ασβεστοποιηµένης στιβάδας υπάρχει µία
διαχωριστική γραµµή, το µεταίχµιο (Σχήµα 3.3). Στο µεταίχµιο υπάρχουν
πόροι, µέσω των οποίων γίνεται η µεταφορά θρεπτικών ουσιών από το
υποχόνδριο οστό προς την εν τω βάθει στιβάδα. Το υποχόνδριο οστό
βρίσκεται κάτω από τον αρθρικό χόνδρο και περιέχει λεπτά αγγεία, τα οποία
εκτείνονται στην ασβεστοποιηµένη στιβάδα, µεταφέροντας σε αυτήν
θρεπτικές ουσίες (γλυκόζη, οξυγόνο και νερό) για την κάλυψη των
απαιτήσεων του αρθρικού χόνδρου [82].
Το δεύτερο επίπεδο οργάνωσης του αρθρικού χόνδρου ορίζεται µε βάση τη
σχέση των χονδροκυττάρων µε τη θεµέλια ουσία. Με βάση αυτό το επίπεδο
οργάνωσης, η θεµέλια ουσία χωρίζεται σε τρία διαµερίσµατα. Το πρώτο
διαµέρισµα ονοµάζεται περικυττάρια ή επιχώρια µήτρα ή κάψα (pericellular
matrix) και έρχεται σε στενή επαφή µε τα χονδροκύτταρα αποτελώντας το
χόνδρονα (Σχήµα 3.3) [81]. Η περικυττάρια µήτρα είναι πλούσια σε
γλυκοζαµινογλυκάνες, πρωτεογλυκάνες καθώς και σε κολλαγόνο τύπου VI.
Στα συστατικά της περικυτταρικής µήτρας περιλαµβάνονται επίσης η
αγκρεκάνη, η µατριλίνη 1, η βιγλυκάνη, η ινωδοσυνδετίνη, και διάφοροι τύποι
κολλαγόνου. Το δεύτερο διαµέρισµα, η τοπική µήτρα (territorial matrix)
περικλείει τις περικυτταρικές περιοχές κάθε µεµονωµένου χονδροκυττάρου ή
ενός χόνδρονα (Σχήµα 3.3) και είναι πλούσια σε ντεκορίνη, βιγλυκάνη,
µατριλίνη 1 και 3 και κολλαγόνο τύπου ΙΙ και VI [83]. Τέλος, η διαπεριφερειακή
µήτρα (interterritorial matrix) (Σχήµα 3.3), η οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερη
απόσταση από τα χονδροκύτταρα, χαρακτηρίζεται από µεγάλη συγκέντρωση
πρωτεογλυκανών και ιδιαίτερα ηπαρίνης, κολλαγόνου διαφόρων τύπων και
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ολιγοµερικής πρωτεΐνης της εξωκυττάριας µήτρας του χόνδρου (Cartilage
oligomeric matrix protein, COMP) [84].

3.4 Χονδρογένεση
Χονδρογένεση ονοµάζεται η διαδικασία σχηµατισµού χόνδρων, οι οποίοι
χρησιµοποιούνται ως εκµαγεία για το σχηµατισµό των οστών. Κατά την
ανάπτυξη του εµβρύου, µέσω της διαδικασίας της χονδρογένεσης, τα
µεσεγχυµατικά κύτταρα διαφοροποιούνται είτε σε χονδροκύτταρα είτε σε
οστεοβλάστες ανάλογα µε τον τελικό τους προορισµό, δηλαδή τη δηµιουργία
χόνδρων ή οστών, αντίστοιχα [82].
Η διαδικασία της χονδρογένεσης (Σχήµα 3.4) ξεκινάει µε τη συµπύκνωση των
µεσεγχυµατικών κυττάρων τα οποία αρχικά βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ
τους καταλαµβάνοντας τον ενδιάµεσο ενδοκυτταρικό χώρο που συγκροτείται
από ίνες κολλαγόνου τύπου ΙΙ και ΙΙΙ. Κατά τη συµπύκνωση των
µεσεγχυµατικών κυττάρων αυξάνεται η έκφραση των γονιδίων που έχουν ως
αποτέλεσµα την παραγωγή ιντεγκρίνης, φιµπρονεκτίνης, τενασκίνης,
συνδεκάνης, πρωτεΐνης COMP, Ν-καδερίνης και νευρωνικών µορίων
κυτταρικής προσκόλλησης (N-CAM) [85]. Παρουσία των παραπάνω µορίων
λαµβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις τόσο µεταξύ των κυττάρων, όσο και
µεταξύ των κυττάρων και της εξωκυττάριας µήτρας. Στη συνέχεια τα
συµπυκνωµένα µεσεγχυµατικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε χονδρογόνα µε
παράλληλη έκφραση των µεταγραφικών παραγόντων Sox-9 [86], Sox-5 [87]
και Sox-6 [88] καθώς και πρωτεϊνών όπως το κολλαγόνο τύπου ΙΙ και η
αγκρεκάνη. Τα χονδρογόνα διαφοροποιούνται σε χονδροκύτταρα µέσω της
αναδιοργάνωσης της ακτίνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δοµή του
κυτταροσκελετού, προσδίδοντας στα κύτταρα σφαιρικό σχήµα [89].

Σχήµα 3.4: ∆ιαφοροποίηση των µεσεγχυµατικών κυττάρων σε χονδροκύτταρα προς
σχηµατοποίηση χόνδρου [85]
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Η µετέπειτα εξέλιξη των χονδροκυττάρων εξαρτάται από τον τελικό τους
προορισµό [90]. Αν προορίζονται για τον σχηµατισµό των διαφόρων τύπων
χόνδρου, τότε τα χονδροκύτταρα παραµένουν ως έχουν και είναι υπεύθυνα
για την αναγέννηση της εξωκυττάριας µήτρας [85]. Αντίθετα, αν τα
χονδροκύτταρα προορίζονται για τη διαδικασία της οστεογένεσης, που
λαµβάνει χώρα µέσω του σχηµατισµού του υαλώδους χόνδρου, αυτά
συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται και µετατρέπονται σε προϋπερτροφικά
χονδροκύτταρα. Στη συνέχεια, τα προϋπερτροφικά χονδροκύτταρα
διαφοροποιούνται σε υπερτροφικά χονδροκύτταρα, τα οποία χαρακτηρίζονται
από αυξηµένο µέγεθος και έκφραση συγκεκριµένων γονιδίων όπως είναι το
κολλαγόνο τύπου Χ. Ακολουθεί η διαδικασία της ενδοχονδριακής
οστεοπλασίας που είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία οστού, κατά την οποία
τα υπερτροφικά χονδροκύτταρα παρουσία µεταλλοπρωτεϊνάσης-13 (Matrix
metalloproteinase, MMP-13) και οστικής σιαλοπρωτεΐνης (Bone sialoprotein,
ΒSP) υφίστανται απόπτωση και ακολουθεί εισβολή αγγείων και µεταφορά
οστεοβλαστών, ενώ παράλληλα πραγµατοποιείται απολιθοποίηση της
εξωκυττάριας µήτρας [91], µε τελικό βήµα τη κατασκευή οστού [92].

3.4.1 Τα σηµατοδοτικά µονοπάτια που εµπλέκονται στη χονδρογένεση
Η ρύθµιση και ο έλεγχος της χονδρογένεσης πραγµατοποιείται µέσω της
επίδρασης ενός συνόλου αυξητικών παραγόντων, ορµονών και διαφόρων
σηµατοδοτικών µονοπατιών. Οι αυξητικοί παράγοντες και οι ορµόνες που
λαµβάνουν χώρα στη ρύθµιση της χονδρογένεσης (Σχήµα 3.4) είναι ο
ινσουλινόµορφος αυξητικός παράγοντας (Insulin-like Growth Factors, IGF)
[93], o αυξητικός παράγοντας µετασχηµατισµού-β (Transforming Growth
Factor-beta, TGF-b) [94], οι οστικές µορφογενετικές πρωτεΐνες (Bone
Morphogenic Proteins, BMP), το πεπτίδιο που σχετίζεται µε την
παραθυρεοειδή ορµόνη (Parathyroid Hormone-related Peptide, PTHrP) και ο
ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας (Fibroblast Growth Factors, FGF) [82].
Τα σηµαντικότερα σηµατοδοτικά µονοπάτια που ελέγχουν τη διαδικασία της
χονδρογένεσης είναι της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) και των
ενεργοποιηµένων από µιτογόνα πρωτεϊνικών κινασών (Μitrogen activated
protein kinases, MAPK) [85].

3.4.1.1 Σηµατοδοτικά µονοπάτια MAPK και PKC
Oι ΜAPK είναι κινάσες σερίνης- θρεονίνης που ενεργοποιούνται από
εξωτερικά µηνύµατα και εµπλέκονται στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, την
κυτταρική διαφοροποίηση, τη µίτωση, την επιβίωση των κυττάρων, την
απόπτωση και την έκφραση γονιδίων. Τα σηµατοδοτικά µονοπάτια των
ΜAPKs ενεργοποιούνται µέσω ορµονών και αυξητικών παραγόντων, οι
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οποίοι επιδρούν σε ποικίλους υποδοχείς όπως είναι οι υποδοχείς µε δράση
τυροσινικής κινάσης, οι υποδοχείς κυττοκινών, οι υποδοχείς που είναι
συνδεδεµένοι µε G πρωτεΐνες (G protein coupled receptors, GPCR) και οι
υποδοχείς µε δράση κινάσης σερίνης-θρεονίνης. Το σύστηµα των MAPK
περιλαµβάνει τρεις κινάσες και ενεργοποιούνται από την πρωτεΐνη Ras.
Πρόκειται για τις ΜΑΡΚΚΚ ή ΜΕΚΚ (MAPK κινάσες- κινάσες), τις MΑPKK
(MAPΚ κινάσες) και τις MAPK ή ΕRK που κάθε µία φωσφορυλιώνει την
επόµενη στα αµινοξέα σερίνης-θρεονίνης και την ενεργοποιεί (Σχήµα 3.5)
[95].

Σχήµα 3.5: Σχηµατική απεικόνιση του σηµατοδοτικού µονοπατιού MAPK [95]

Τα υποστρώµατα των ΜΑΡΚ είναι κυρίως µεταγραφικοί παράγοντες, οι οποίοι
ελέγχουν τη γονιδιακή έκφραση, αλλά και την λειτουργία κυτταροπλασµατικών
πρωτεϊνών, όπως κινάσες και φωσφολιπάσες που σχετίζονται µε την
οργάνωση του κυτταροσκελετού. ∆ιακρίνονται τρεις µεγάλες οικογένειες MAP
κινασών [96]. Η οικογένεια των ΕRK κινασών (Extracellular signal-regulated
kinases)
που
ενεργοποιούνται
από
εξωτερικά
ερεθίσµατα
και
φωσφορυλιώνουν το αµινοξύ γλουταµίνη, η οικογένεια c-Jun των N-τελικών
κινασών (c-Jun N-terminal kinases, JNK) που φωσφορυλιώνουν το αµινοξύ
προλίνη και συµµετέχουν στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και στην
απόπτωση. Τέλος, η οικογένεια των πρωτεϊνικών κινασών p38, οι οποίες
ενεργοποιούνται
από
στρεσογόνους
παράγοντες
και
κυτοκίνες,
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε φλεγµονώδεις αντιδράσεις, ενώ
επιπρόσθετα επάγουν και αντιαποπτωτικά σήµατα [97] .
Το σηµατοδοτικό µονοπάτι της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) (Σχήµα 3.6)
ενεργοποιείται
από
έναν
ενδοκυτταρικό
διαµεσολαβητή
την
διακυλογλυκερόλη, η οποία παράγεται από την υδρόλυση της 4,551

διφωσφορικής φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης [PI(4,5)P2] που προκαλείται από την
ενεργοποιηµένη φωσφολιπάση C (PLC), µέσω των επταδιαµεµβρανικών Gπρωτεϊνών. H PKC φωσφορυλιώνει συγκεκριµένες πρωτεΐνες-στόχους στα
αµινοξέα σερίνη ή θρεονίνη, µεταβάλλοντας έτσι την λειτουργία των
πρωτεϊνών αυτών [98].

Σχήµα 3.6 Σχηµατική απεικόνιση σηµατοδοτικού µονοπατιού PKC [96]

3.4.1.2 Ρόλος των MAP κινασών και της PKC στη χονδρογένεση
Το σηµατοδοτικό µονοπάτι των MAPK ελέγχει τη συµπύκνωση των
µεσεγχυµατικών κυττάρων καθώς και τη διαφοροποίησή τους σε
χονδροκύτταρα [99]. Συγκεκριµένα, το µονοπάτι p38 ενισχύει τη
χονδρογένεση προάγοντας την έκκριση κολλαγόνου τύπου ΙΙ, αγκρεκάνης και
Sox- 9, ενώ το µονοπάτι ERK την αναστέλλει [100]. Αυτό έχει αποδειχθεί
ερευνητικά, όπου βρέθηκε ότι παρουσία αναστολέων του p38 σταµατάει η
χονδρογένεση. Αντίθετα, αναστολή της δράσης της MEK, η οποία
φωσφορυλιώνει την ERK, προάγει την χονδρογένεση. Παρότι, δεν έχει
αποδειχθεί ότι οι δύο MAP κινάσες εµπλέκονται στη συµπύκνωση των
µεσεγχυµατικών κυττάρων, οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι έχουν επίδραση
στο σχηµατισµό της εξωκυττάριας µήτρας του χόνδρου. Τα σηµατοδοτικά
µονοπάτια ERK και p38 µπορούν να ενεργοποιηθούν από τον αυξητικό
παράγοντα TGF, ο οποίος παίζει βασικό ρόλο στα πρώιµα στάδια της
χονδρογένεσης και συγκεκριµένα στη διαφοροποίηση των µεσεγχυµατικών
κυττάρων σε χονδροκύτταρα ενώ ταυτόχρονα ρυθµίζει την έκφραση γονιδίων
που σχετίζονται µε την σύνθεση συστατικών της εξωκυττάριας µήτρας.
Επίσης έχει βρεθεί ότι έκφραση της Ν-καδερίνης, ενεργοποιεί και τα δύο
µονοπάτια µέσω του TGF-β. Ωστόσο, οι ακριβείς µηχανισµοί µέσω των
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οποίων δρουν τα σηµατοδοτικά µονοπάτια MEK/ ERK και p38 στη λειτουργία
του TGF- β κατά τη χονδρογένεση δεν είναι ακόµα πλήρως κατανοητοί [101].
Παρότι ο ρόλος των σηµατοδοτικών µονοπατιών των ERK και p38 στη
χονδρογένεση είναι σε γενικές γραµµές γνωστός, για την επίδρασή τους στο
στάδιο της ωρίµανσης των χονδροκυττάρων προς υπερτροφικά ελάχιστα
είναι γνωστά. Από σχετικές µελέτες φαίνεται ότι ο αυξητικός παράγοντας του
συνδετικού ιστού (Connective tissue growth factor, CTGF), ο οποίος
εκφράζεται στα υπερτροφικά χονδροκύτταρα, προάγει τον πολλαπλασιασµό
και τη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων σε υπερτροφικά µέσω του ERK
και του p38 µονοπατιού [102]. Μία ακόµα πρωτεϊνική κινάση, η οποία
συµµετέχει στην ωρίµανση των χονδροκυττάρων είναι η c- Raf, η οποία µέσω
του σηµατοδοτικού µονοπατιού c- Raf/ MEK/ERK, φωσφορυλιώνει τις ERK1
και ERK2 και ενεργοποιεί µε αυτό τον τρόπο τη διαφοροποίηση των
χονδροκυττάρων σε υπερτροφικά. Η µετατροπή αυτή προκαλεί αύξηση της
έκφρασης του κολλαγόνου τύπου Χ. Στην αυξηµένη γονιδιακή έκφραση του
κολλαγόνου τύπου Χ, έχει αποδειχθεί ότι συµµετέχει και το p38 [103]. Γενικά
από διάφορες έρευνες επιβεβαιώνεται ότι το σηµατοδοτικό µονοπάτι p38
προάγει τη διαδικασία της χονδρογένεσης, ενώ το ERK την αναστέλλει.
Αντίθετα, και τα δύο µονοπάτια συµµετέχουν στη διαφοροποίηση των
χονδροκυττάρων σε υπερτροφικά [104].
Έχει επίσης αναφερθεί ότι και το σηµατοδοτικό µονοπάτι της PKC εµπλέκεται
στην διαδικασία της χονδρογένεσης. Συγκεκριµένα, η ισοµορφή PKCα
ρυθµίζει την έκφραση µορίων προσκόλλησης όπως είναι η Ν-καδερίνη, η
φιµπρονεκτίνη και ο υποδοχέας της ιντεγκρίνης α5β1 [101]. Επίσης, η PKCα
παίζει σηµαντικό ρόλο στην συµπύκνωση των µεσεγχυµατικών κυττάρων που
λαµβάνει χώρα στα αρχικά στάδια της χονδρογένεσης, καθώς έχει βρεθεί ότι
αναστολή της δράσης της PKCα, αναστέλλει και τη διαδικασία της
χονδρογένεσης, ενώ µε αναστολή της δράσης του ERK-1/-2, παρεµποδίζεται
η δραστικότητα της PKCα αλλά δεν σταµατάει η χονδρογένεση [99].

3.5 Αποδιαφοροποίηση χονδροκυττάρων
Οι τραυµατισµοί του αρθρικού χόνδρου επηρεάζουν πάνω από ένα
εκατοµµύριο ανθρώπους κάθε χρόνο µόνο στις Η.Π.Α., µε αποτέλεσµα
περισσότερες από 600.000 χειρουργικές επεµβάσεις για τη θεραπεία
διαφόρων παθήσεων των χόνδρων, µε πιο διαδεδοµένες την οστεοαρθρίτιδα
και τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα [105]. Η αναγκαιότητα επιδιόρθωσης και
ανακατασκευής του αρθρικού χόνδρου έχει οδηγήσει τον τοµέα της
ιστοµηχανικής στην ανάπτυξη ποικίλων µεθόδων για την κατασκευή
µοσχευµάτων για αυτόν τον σκοπό. Όλες οι τεχνικές βασίζονται στην
αποµόνωση χονδροκυττάρων από υγιή ιστό και καλλιέργεια των κυττάρων in
vitro για τον πολλαπλασιασµό τους, δεδοµένου ότι ο αριθµός των κυττάρων
στον αρθρικό χόνδρο αποτελεί το 1-5% του βάρους του [106]. Ωστόσο, κατά
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την καλλιέργεια των χονδροκυττάρων σε µονοστιβάδα, λαµβάνει χώρα
αποδιαφοροποίησή τους, η οποία είναι ανεπιθύµητη [107]. Τα λειτουργικά
χονδροκύτταρα in vivo έχουν σφαιρικό σχήµα και εκκρίνουν συστατικά για τη
σύνθεση της εξωκυττάριας µήτρας. Αντίθετα, όταν αποµονωθούν και
καλλιεργηθούν in vitro, αρχίζουν να προσοµοιάζουν µε ινοβλάστες δηλαδή,
αποκτούν ελλειψοειδές σχήµα και σταµατούν να παράγουν βασικά συστατικά
της εξωκυττάριας µήτρας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του
χόνδρου [108]. Συγκεκριµένα, όταν τα χονδροκύτταρα καλλιεργούνται in vitro,
µειώνεται δραστικά από τα πρώτα κιόλας περάσµατα η έκφραση του
κολλαγόνου II, του κολλαγόνου ΙΧ, της αγκρεκάνης, της ολιγοµερικής
πρωτεΐνης της εξωκυττάριας µήτρας του χόνδρου (COMP) και του
µεταγραφικού παράγοντα Sox-9, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται η
έκφραση της βερσικάνης, η οποία είναι χαρακτηριστική πρωτεογλυκάνη των
ινοβλαστών. Ο πιο διαδεδοµένος δείκτης αποδιαφοροποίησης είναι το
κολλαγόνο τύπου Ι και ΙΙΙ [109]. Έχει βρεθεί ότι κατά την αποδιαφοροποίηση,
η έκφραση του γονιδίου Col1a1 που κωδικοποιεί το κολλαγόνο τύπου Ι
αυξάνεται ραγδαία µετά από κάθε ανακαλλιέργεια [110]. Αντίθετα, η έκφραση
του γονιδίου Col2a1 µειώνεται µε γρήγορο ρυθµό και µετά από την 3η ή 4η
ανακαλλιέργεια παύει να εκκρίνεται [111]. Παράλληλα η έκφραση του
µεταγραφικού παράγοντα µειώνεται πολύ γρήγορα κατά την ανακαλλιέργεια
των χονδροκυττάρων. Το γονίδιο του Sox-9 εκφράζεται και στους αρχέγονους
και στους ολοκληρωµένους χόνδρους και αποτελεί τον πρωταρχικό
παράγοντα για τη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων και τη διαµόρφωση
του χονδροειδούς ιστού. Ο µεταγραφικός παράγοντας Sox-9 προάγει την
έκφραση του γονιδίου του κολλαγόνου alpha1(II) (Col2a1), που είναι το κύριο
δοµικό συστατικό του χόνδρου, µέσω πρόσδεσης και ενεργοποίησης του
ενισχυτή που βρίσκεται πριν την αλληλουχία των γονιδίων Col2a1 και
αγκρεκάνης. Έρευνα που διεξήχθη από τον Wendong H. και την οµάδα του
επιβεβαιώνει ότι µε αποσιώπηση του γονιδίου Sox-9 είναι δυνατόν να
ελεγχθεί η έκφραση του κολλαγόνου ΙΙ και της αγκρεκάνης και να σταµατήσει
η διαδικασία της διαφοροποίησης των µεσεγχυµατικών κυττάρων σε
χονδροκύτταρα [112].

3.5.1 Μηχανισµοί αποδιαφοροποίησης των χονδροκυττάρων
Αν και οι µηχανισµοί που εµπλέκονται στη διαδικασία της
αποδιαφοροποίησης δεν είναι πλήρως κατανοητοί, πιστεύεται ότι ένας από
τους λόγους αποδιαφοροποίησης των χονδροκυττάρων είναι ο σχηµατισµός
ινών τάσης (stress fibers), οι οποίες εµφανίζονται όταν τα κύτταρα
καλλιεργούνται σε υποστρώµατα που προωθούν την προσκόλλησή τους και
την επέκταση του κυτταροσκελετού τους. Τα σηµατοδοτικά µονοπάτια που
είναι πιθανό να εµπλέκονται στην αποδιαφοροποίηση είναι το RhoA/ROCK,
το PKC και το MAPK.
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3.5.1.1 Σηµατοδοτικό µονοπάτι RhoA/ROCK
Μελέτες αναφέρουν ότι το σηµατοδοτικό µονοπάτι που παίζει κυρίαρχο ρόλο
στην οργάνωση της δοµής του κυτταροσκελετού είναι το RhoA/ROCK (Σχήµα
3.7). Η οικογένεια των Rho GTPασών παίζει βασικό ρόλο στην κυτταρική
µετανάστευση ρυθµίζοντας την αναδιαµόρφωση του κυτταροσκελετού, τις
συνδέσεις κυττάρου-κυττάρου αλλά και των κυττάρων µε µόρια της θεµέλιας
ουσίας. Τα πιο σηµαντικά µέλη της οικογένειας των Rho GTPασών είναι οι
RhoA, Rac1 και Cdc42. Η πρωτεΐνη Cdc42 ενεργοποιεί τη Rac-1 και αυτή µε
τη σειρά της τη RhoA. Η RhoA ενεργοποιείται µε πρόσδεση του GTP,
παρουσία του παράγοντα Rho ανταλλαγής γουανίνης (RhoGEF), ενώ
απενεργοποιείται µέσω του παράγοντα RhoGAP. Η ενεργοποίηση της RhoA
επάγει το σχηµατισµό ινών ακτίνης, τη συστολή του συµπλέγµατος ακτίνηςµυοσίνης µέσα στο κύτταρο και τον σχηµατισµό φιλοποδίων και
λαµελιποδίων, τα οποία συµµετέχουν στην κυτταρική µετανάστευση. Οι
ρυθµιστές του RhoA είναι οι κινάσες Rock 1 και 2. Η συνεργιστική δράση των
δύο αυτών κινασών έχει ως αποτέλεσµα την άµεση φωσφορυλίωση της
ρυθµιστικής ελαφριάς αλυσίδας της µυοσίνης (Regulatory light chain of
myosin, RMLC), η οποία είναι µία από τις υποµονάδες της µυοσίνης ΙΙ. Η
φωσφορυλίωση της RMLC ενεργοποιεί το σχηµατισµό νηµατίων µυοσίνης ΙΙ,
προκαλώντας αυξηµένη συσταλτικότητα των ινών ακτίνης, µε αποτέλεσµα την
έκταση
του
κυτταροσκελετού
των
χονδροκυττάρων
κατά
την
απoδιαφοροποίησή τους. Επίσης, µία ακόµη πρωτεΐνη της οποίας η δράση
αναστέλλεται κατά την αποδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων είναι η
κοφιλίνη, η οποία µέσω της δράσης της RhoA φωσφορυλιώνεται από την LIM
κινάση εµποδίζοντας τον σχηµατισµό εκτεταµένων ινιδίων ακτίνης
(εκπόλωση) [113].
Έρευνες έχουν δείξει ότι µε αναστολή της δράσης του µονοπατιού
RhoA/ROCK, εµποδίζεται ο σχηµατισµός εκτεταµένων ινιδίων ακτίνης, ενώ
παράλληλα προάγεται η έκφραση του µεταγραφικού παράγοντα Sox- 9 και
κατά συνέπεια και η σύνθεση συστατικών εξωκυττάριας µήτρας,
προκαλώντας έτσι την αναδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων. Αυτό το
εύρηµα επιβεβαιώνει ότι το σηµατοδοτικό µονοπάτι RhoA/ROCK προκαλεί
αποδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων [114].

3.5.1.2 Σηµατοδοτικά µονοπάτια PKC και ERK
Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.4.1.2, τα σηµατοδοτικά µονοπάτια
PKC και ERK έχουν αντίθετη επίδραση στη διαδικασία της χονδρογένεσης,
αφού το PKC διεγείρει τη χονδρογένεση, ενώ το ERK-1/-2 την αναστέλλει.
Παρότι, το PKC εξαρτάται από το ERK-1/-2, το αντίστροφο δεν συµβαίνει. Το
σηµατοδοτικό µονοπάτι που ευθύνεται για την αποδιαφοροποίηση των
χονδροκυττάρων είναι το ERK-1/-2. Στην περίπτωση της αποδιαφοροποίησης
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τα δύο σηµατοδοτικά µονοπάτια δρουν ανεξάρτητα. Συγκεκριµένα, η
ενεργοποίηση του σηµατοδοτικού µονοπατιού ERK-1/-2 µειώνει την έκφραση
του κολλαγόνου τύπου ΙΙ και των γλυκοζαµινογλυκανών στα αρχικά
περάσµατα σε µονοστιβάδα (Ρ0, Ρ2), ενώ παράλληλα µειώνεται και η
δραστικότητα της PKCα. Έχει παρατηρηθεί όµως ότι µε υπερέκφραση της
PKCα ή µε παρεµπόδιση του ERK-1/-2 προάγεται η αναδιαφοροποίηση,
αφού αυξάνεται η σύνθεση µορίων προσκόλλησης και µορίων της
εξωκυττάριας µήτρας [115].

Σχήµα 3.7: Σχηµατική απεικόνιση σηµατοδοτικού µονοπατιού RhoA/ROCK και
εµπλοκή του στην πόλωση και εκπόλωση των ινών ακτίνης [95]

3.5.1.3
Ρόλος
των
πρωτεϊνικών
κινασών
αποδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων

MAPKs

στην

Από πρόσφατες έρευνες βρέθηκε ότι τα σηµατοδοτικά µονοπάτια ERK και
p38 παίζουν βασικό ρόλο στην διαδικασία αποδιαφοροποίησης των
χονδροκυττάρων. Σε πρόσφατη µελέτη, δείχθηκε ότι κατά την καλλιέργεια
χονδροκυττάρων σε µονοστιβάδες παρουσία και µη αναστολέων των
σηµατοδοτικών µονοπατιών ΕRK και p38, επιτυγχάνεται αναδιαφοροποίησή
τους µόνο παρουσία των αναστολέων των µονοπατιών ΕRK και p38.
Συγκεκριµένα, παρουσία του αναστολέα του ERK παρατηρήθηκε αύξηση
έκφρασης των γονιδίων του κολλαγόνου τύπου ΙΙ, της αγκρεκάνης και του
κολλαγόνου τύπου Ι. Εποµένως, το ERK προκαλεί µείωση της έκφρασης των
συστατικών της εξωκυττάριας µήτρας. Όταν όµως έγινε προσθήκη του
αναστολέα της p38 κινάσης δεν παρατηρήθηκε έκφραση κολλαγόνου τύπου Ι
ενώ αντίθετα αυξήθηκε δραµατικά η έκφραση του κολλαγόνου τύπου ΙΙ και

56

αγκρεκάνης, το οποίο αποτελεί σηµαντική ένδειξη αναδιαφοροποίησης των
χονδροκυττάρων. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι δεν έχει ακόµα
διευκρινισθεί ο τρόπος δράσης των ERK και p38 στο µεταβολισµό των
χονδροκυττάρων [116].

3.6 Μελέτες αναδιαφοροποίησης χονδροκυττάρων
Μελέτες που αφορούσαν την επίδραση της κυτταρικής πυκνότητας στη
διατήρηση του φαινοτύπου των χονδροκυττάρων, έδειξαν ότι σε συνθήκες
υψηλής κυτταρικής πυκνότητας τα χονδροκύτταρα συνέθεταν σε µεγαλύτερα
ποσά ουσίες της εξωκυττάριας µήτρας, προάγοντας έτσι την
αναδιαφοροποίησή τους. Αντίστοιχα αποτελέσµατα ελήφθησαν όταν τα
χονδροκύτταρα καλλιεργήθηκαν σε καλλιέργεια τύπου παστίλιας (pellet
cultures), όπου η συγκέντρωση των κυττάρων είναι εξαιρετικά υψηλή [109].
∆ιαπιστώθηκε ότι στις καλλιέργειες αυτού του τύπου, ενισχύεται ο κυτταρικός
πολλαπλασιασµός και διατηρείται ο φαινότυπος τους καθώς αναπτύσσονται
ισχυρές δυνάµεις αλληλεπίδρασης κυττάρου-κυττάρου [117]. Επίσης τα
αποδιαφοροποιηµένα χονδροκύτταρα όταν καλλιεργηθούν σε ικριώµατα
υδρογέλης όπως είναι η γέλη αγαρόζης και τα σφαιρίδια αλγινικού οξέος,
µπορούν να εκφράσουν δείκτες αναδιαφοροποίησης, όπως κολλαγόνο τύπου
ΙΙ και πρωτεογλυκάνες. Ο βαθµός σύνθεσης των συστατικών της
εξωκυττάριας µήτρας είναι όµοιος µε αυτόν των αρχικών χονδροκυττάρων,
υποδεικνύοντας την πλήρη αναδιαφοροποίηση των κυττάρων. Τα τελευταία
χρόνια γίνονται µεγάλες προσπάθειες κατασκευής εµφυτεύσιµων ικριωµάτων
από βιοϋλικά όπως το πολυγλυκολικό οξύ (polyglycolic acid, PGA) και το
πολυ-L-γαλακτικό οξύ (poly- L-lactid acid, PLLA) [118]. Έχει αναφερθεί ότι η
παρουσία αυξητικών παραγόντων στο µέσο καλλιέργειας είτε αυτή γίνεται σε
µονοστιβάδα είτε σε ικριώµα µπορεί να ενισχύσει τον πολλαπλασιασµό και
την αναδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων. Συγκεκριµένα, παρουσία του
αυξητικού παράγοντα BMP-2 σε χονδροκύτταρα που καλλιεργούνται πάνω σε
ικρίωµα PGA προάγεται η αναδιαφοροποίησή τους [119]. Αυτά τα ευρήµατα
είναι πολύ σηµαντικά για την κατασκευή τεχνητών χόνδρων καθώς και τη
δυνατότητα αναδιαφοροποίησης χονδροκυττάρων που αποµονώνονται από
χόνδρο και καλλιεργούνται σε µονοστιβάδα in vitro. Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί
ότι η αποσιώπηση γονιδίων που εκφράζονται κατά την αποδιαφοροποίηση ή
η ενίσχυση υπερ-έκφρασης γονιδίων που προάγουν την αναδιαφοροποίηση,
µπορεί να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της αποδιαφοροποίησης των
χονδροκυττάρων [120]. Επίσης, γίνονται προσπάθειες αναδιαφοροποίησης
χονδροκυττάρων µε καλλιέργεια τους πάνω σε κατάλληλα σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες [121].
Ο Giardino R. και οι συνεργάτες του χρησιµοποίησαν ως υποστρώµατα για
την καλλιέργεια χονδροκυττάρων σχηµατοποιηµένες µε φωτολιθογραφία
επιφάνειες τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (polyethylene- terephthalate, PET)
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τροποποιηµένες µε υαλουρονικό οξύ το οποίο προάγει τον πολλαπλασιασµό
των χονδροκυττάρων, τη σύνθεση πρωτεογλυκανών, την έκκριση δεικτών
αναδιαφοροποίησης και αναστέλλει τη διάσπαση του χόνδρου, τόσο in vivo
όσο και in vitro. Βρέθηκε ότι τα χονδροκύτταρα προσκολλώνται και
πολλαπλασιάζονται επιλεκτικά στις περιοχές µε PET. Ο ποσοτικός
προσδιορισµός των δεικτών διαφοροποίησης (κολλαγόνο τύπου ΙΙ,
αγκρεκάνη, καθεψίνη Β) στα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες έδειξε ότι η σχηµατοποίηση των επιφανειών
βοηθάει στην αναδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων [122]. Ο Curtis και η
οµάδα του διερεύνησε την επίδραση της τοπογραφίας στην συµπεριφορά των
χονδροκυττάρων. Συγκεκριµένα µελέτησε την προσκόλληση, την
κυτταροσκελετική οργάνωση και την µετανάστευση χονδροκυττάρων πάνω σε
σχηµατοποιηµένες µε φωτολιθογραφία επιφάνειες. Οι σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες PET αποτελούνταν από αυλάκια βάθους 750 nm, 3 µm, 8 µm και
πλάτους 2 µm, 5 µm, 10 µm και 20 µm αντίστοιχα µέσα στα οποία είχε
ακινητοποιηθεί θειικό υαλουρονικό οξύ (HyalS). Στις µη σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες PET παρατηρήθηκε ότι αρχικά τα κύτταρα είχαν σφαιρικό σχήµα
ενώ µε την πάροδο του χρόνου (µετά από 96 ώρες καλλιέργειας) όσα
κύτταρα ήταν σε επαφή µεταξύ τους διατηρούσαν το σφαιρικό τους σχήµα,
ενώ αυτά που ήταν µεµονωµένα είχαν αποκτήσει µορφολογία ινοβλαστών.
Αντίθετα, στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες παρατηρήθηκε αυξηµένη
µετανάστευση κυττάρων από τις περιοχές PET στα καλυµµένα µε θειικό
υαλουρονικό οξύ αυλάκια όπου προσκολλούνταν και έχαναν το σφαιρικό τους
σχήµα. Η κινητικότητα των κυττάρων ήταν µέγιστη κατά µήκος των αυλακίων
µε βάθος 750 nm. Μελέτες που αφορούσαν την αναδιαφοροποίηση των
χονδροκυττάρων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες, έδειξαν ότι η αλλαγή
φαινοτύπου των χονδροκυττάρων σχετίζεται µε την αλλαγή στη διάταξη των
ινών ακτίνης του κυτταροσκελετού. Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι, όταν τα
χονδροκύτταρα καλλιεργούνται σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε δοµές
που περιορίζουν τη µορφολογία τους, τα ινίδια της ακτίνης δεν εκτείνονται
προάγοντας την αναδιαφοροποίηση των κυττάρων [123]. Μία τέτοια µελέτη
διεξήχθη από την οµάδα του Farshid Guilak, η οποία αφορούσε την επίδραση
στη µορφολογία των χονδροκυττάρων, σχηµατοποιηµένων επιφανειών που
αποτελούνταν από κύκλους διαµέτρου 8 µm και διακέντρου 50 µm, στους
οποίους είχε ακινητοποιηθεί ινωδοσυνδετίνη. Μελετήθηκαν επίσης οι
µηχανικές ιδιότητες καθώς και η έκφραση κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙ σε
χονδροκύτταρα αρθρικού χόνδρου διαφορετικής γενιάς (P0, P1, P2, P3) που
είχαν καλλιεργηθεί πάνω στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες για 1 και 7
ηµέρες και συγκρίθηκαν µε κύτταρα αντίστοιχης γενιάς που είχαν
καλλιεργηθεί σε µονοστιβάδα. ∆ιαπιστώθηκε ότι όταν τα κύτταρα
περιορίζονταν µέσα στις δοµές ινωδοσυνδετίνης διατηρούσαν το κυκλικό τους
σχήµα, αυξανόταν η έκφραση κολλαγόνου τύπου ΙΙ µε την πάροδο του
χρόνου και µειώνονταν οι µηχανικές τους ιδιότητες γεγονός που υποδεικνύει
την αναδιαφοροποίηση τους. Αυτό το αποτέλεσµα σχετίστηκε µε την
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κυτταροσκελετική οργάνωση της F-ακτίνης στα συγκεκριµένα κύτταρα. Όταν
τα κύτταρα καλλιεργούνταν σε µονοστιβάδα διαφοροποιούνταν, όπως
αποδεικνυόταν από τα υψηλά επίπεδα κολλαγόνου τύπου Ι, ενώ όταν ο
κυτταροσκελετός τους περιοριζόταν στις δοµές των σχηµατοποιηµένων
επιφανειών, ανιχνεύονταν αυξηµένα επίπεδα κολλαγόνου τύπου ΙΙ και
παράλληλα µειώνονταν οι µηχανικές τους ιδιότητες από την πρώτη κιόλας
ηµέρα καλλιέργειας τους [124].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
4.1 Εισαγωγή
Το νευρικό σύστηµα διαιρείται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (Κ.Ν.Σ.) και στο
περιφερικό νευρικό σύστηµα (Π.Ν.Σ.). Το Κ.Ν.Σ. αποτελείται από τον
εγκέφαλο και το νωτιαίο µυελό, ενώ το Π.Ν.Σ. από τα νεύρα τα οποία ξεκινούν
από το νωτιαίο µυελό ή τον εγκέφαλο και καταλήγουν στον κορµό και στα
άκρα του σώµατος. Τόσο το Κ.Ν.Σ. όσο και το Π.Ν.Σ. απαρτίζονται από το
νευρικό ιστό ο οποίος αποτελείται από νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και
νευρογλοιακά κύτταρα [125]. Οι νευρώνες, που αποτελούν τη δοµική και
λειτουργική µονάδα του νευρικού συστήµατος, έχουν την ιδιότητα να
αντιδρούν σε συγκεκριµένες µεταβολές του περιβάλλοντος, όπως είναι η
µεταβολή της θερµοκρασίας, της πίεσης, της έντασης του φωτός, του pH κ.ά.
και να µεταδίδουν το µήνυµα µέσω των νευρικών ώσεων. Τα νευρογλοιακά
κύτταρα είναι πολύ περισσότερα από τους νευρώνες και παρέχουν µηχανική
και µεταβολική υποστήριξη στους νευρώνες [126].

4.2 Μορφολογία και λειτουργία νευρικών κυττάρων
Κάθε νευρικό κύτταρο αποτελείται από το κυτταρικό σώµα και τις
αποφυάδες. Το κυτταρικό σώµα περιέχει τον πυρήνα και το κυτταρόπλασµα
ενώ οι αποφυάδες διακρίνονται στους δενδρίτες και στο νευράξονα ή νευρίτη
[127]. Οι δενδρίτες είναι συνήθως µικρές σε µήκος αποφυάδες µε πολλές
διακλαδώσεις και χρησιµεύουν ως σηµεία υποδοχής σηµάτων από άλλα
νευρικά κύτταρα. Ο νευράξονας ή νευρίτης έχει µήκος που σε ορισµένες
περιπτώσεις φτάνει το ένα µέτρο και διακλαδίζεται σε πολλές µικρές
απολήξεις, καθεµία από τις οποίες καταλήγει στο τελικό κοµβίο (Σχήµα 4.1).
Από κάθε νευρικό κύτταρο εκφύεται µόνο έναν νευράξονας, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη µετάδοση σηµάτων σε άλλους νευρώνες, κύτταρα µυών ή
αδένων [128]. Η µετάδοση σήµατος κατά µήκος του νευράξονα γίνεται µέσω
της νευρικής ώσης [129]. Αρχικά, στην εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής
µεµβράνης ενός νευρώνα που βρίσκεται σε ηρεµία, δηλαδή δε δέχεται
ερεθίσµατα, υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ιόντων νατρίου (Na+), ενώ στην
εσωτερική επιφάνεια υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση ιόντων καλίου (Κ+) [130].
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Σχήµα 4.1: Moρφολογία νευρικού κυττάρου [131]

Η µεµβράνη διατηρεί την άνιση αυτή κατανοµή των ιόντων µε τη βοήθεια ενός
µηχανισµού ενεργητικής µεταφοράς, της αντλίας Na+/K+. Η αντλία Na+/K+ για
κάθε τρία ιόντα Na+ που αποµακρύνει από το εσωτερικό του κυττάρου
προσλαµβάνει δύο ιόντα Κ+ [132]. Αυτή η άνιση κατανοµή ιόντων εκατέρωθεν
της µεµβράνης προκαλεί µία διαφορά δυναµικού -70 mV (δυναµικό ηρεµίας).
Όταν ο νευρώνας δεχθεί κάποιο ερέθισµα τότε ανοίγει ο δίαυλος και τα ιόντα
Na+ εισέρχονται µέσω της κυτταρικής µεµβράνης στο κυτοσόλιο αυξάνοντας
το δυναµικό στα +30 mV (δυναµικό ενεργείας). Ταυτόχρονα, από το δίαυλο
εξέρχονται ιόντα K+ µε βραδύτερο ρυθµό, προκειµένου να εξισορροπηθεί η
συγκέντρωση ιόντων Na+ εσωτερικά της µεµβράνης. Στη συνέχεια γίνεται
αποκατάσταση της ισορροπίας του δυναµικού της µεµβράνης (δυναµικό
ηρεµίας), µε εκροή Na+ και εισροή Κ+, µέσω της αντλίας Na+/K+ (Σχήµα 4.2).

Σχήµα 4.2: Σχηµατική αναπαράσταση µετάδοσης νευρικής ώσης κατά µήκος του
νευράξονα

Αυτές οι σύντοµες µεταβολές στο δυναµικό της µεµβράνης αποτελούν το
ερέθισµα για αντίστοιχες αλλαγές σε γειτονικές περιοχές της µεµβράνης
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µεταδίδοντας το σήµα κατά µήκος του νευράξονα. Προκειµένου να
εξασφαλισθεί η µετάδοση της νευρικής ώσης οι νευράξονες περιβάλλονται
από ένα λιπώδες µονωτικό περίβληµα, που ονοµάζεται µυελώδες έλυτρο
[133]. Το έλυτρο διακόπτεται ανά τακτά διαστήµατα από τους γυµνούς
κόµβους Ranvier, µε αποτέλεσµα να αναγεννιέται το δυναµικό ενεργείας και
να εξασφαλίζεται η µετάδοση σήµατος κατά µήκος του νευράξονα µέχρι τα
τελικά κοµβία, όπου και µεταφέρεται στα γειτονικά νευρικά κύτταρα [134]. Η
µεταφορά της νευρικής ώσης γίνεται µέσω της νευρικής σύναψης µε τη
βοήθεια νευροδιαβιβαστών (ντοπαµίνη, σεροτονίνη, ακετυλοχολίνη και
αδρεναλίνη), οι οποίοι εκκρίνονται από τα τελικά κοµβία των νευραξόνων. Η
σύναψη ενώνει τα τελικά κοµβία του ενός κυττάρου µε τους δενδρίτες του
άλλου και αποτελείται από την προσυναπτική απόληξη στην οποία βρίσκονται
τα συναπτικά κυστίδια που περιέχουν τους νευροδιαβιβαστές και την
µετασυναπτική µεµβράνη του άλλου νευρικού κυττάρου [135].
Στη µετασυναπτική µεµβράνη υπάρχουν υποδοχείς στους οποίους
προσδένονται οι νευροδιαβιβαστές [136]. Μεταξύ του προσυναπτικού και του
µετασυναπτικού άκρου παρεµβάλλεται η συναπτική σχισµή µέσα στην οποία
διαχέονται οι νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι αυξάνουν τη διαπερατότητα της
µετασυναπτικής µεµβράνης ως προς τα ιόντα Na+ [137]. Η µαζική εισροή
ιόντων νατρίου προκαλεί τη δηµιουργία νευρικής ώσης κατά µήκος του
νευράξονα του µετασυναπτικού νευρώνα (Σχήµα 4.3) [138].

Σχήµα 4.3: Σχηµατική αναπαράσταση της σύναψης και του µηχανισµού µε τον οποίο
µεταδίδεται το ηλεκτρικό σήµα από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο (http://universereview.ca)
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4.3 Μορφολογία και λειτουργία νευρογλοιακών κυττάρων
Τα νευρογλοιακά κύτταρα λειτουργούν ως βοηθητικά κύτταρα του νευρικού
συστήµατος, καθώς περιβάλλουν το νευράξονα των νευρώνων, συµβάλλουν
στη µόνωσή τους και στην επιτάχυνση της µεταφοράς της νευρικής ώσης
[139]. Κατά τη µεταβίβαση της νευρικής ώσης τα νευρογλοιακά κύτταρα έχουν
την ικανότητα να ρυθµίζουν και να διατηρούν τη συγκέντρωση των ιόντων Κ+
στον εξωκυττάριο χώρο. Επίσης προµηθεύουν µε θρεπτικά συστατικά το
νευρώνα και αποµακρύνουν τις άχρηστες ουσίες [127]. Υπάρχουν τρεις κύριοι
τύποι νευρογλοιακών κυττάρων στο νευρικό σύστηµα των σπονδυλωτών, τα
ολιγοδενδροκύτταρα, τα κύτταρα Schwann και τα αστροκύτταρα (Σχήµα 4.4).
Τα ολιγοδενδροκύτταρα και τα κύτταρα Schwann είναι µικρά κύτταρα µε
σχετικά λίγες αποφυάδες που τυλίγονται οµόκεντρα γύρω από τον νευράξονα
σχηµατίζοντας µυελώδες έλυτρο µε σκοπό την µόνωση των νευροαξόνων
[140]. Τα αστροκύτταρα παρόλο που φέρουν διαύλους Ν+/Κ+ δεν είναι από
µόνα τους ηλεκτρικά διεγέρσιµα [141] και διακρίνονται σε πρωτοπλασµατικά
και ινώδη ανάλογα µε την µορφολογία τους και την περιεκτικότητα τους σε
όξινη γλοιακή ινιδική πρωτεΐνη (Glial Fibrillary Acid Protein, GFAP).

Σχήµα 4.4: Σχηµατική αναπαράσταση ολιγοδενδροκυττάρων, κυττάρων Schwann και
αστροκυττάρων

Τα πρωτοπλασµατικά αστροκύτταρα έχουν πολλές και λεπτές αποφυάδες
φτωχές σε GFAP, ενώ τα ινώδη έχουν λίγες και µακριές αποφυάδες πλούσιες
σε GFAP. Στο κυτταρόπλασµα των αστροκυττάρων είναι αποθηκευµένα ιόντα
ασβεστίου (Ca2+), τα οποία απελευθερώνονται κατά την διάρκεια της
σύναψης µεταξύ γειτονικών νευρώνων, µέσω χασµατοσυνδέσεων (gap
junction) [142]. Η έκκριση των ιόντων ασβεστίου ενεργοποιείται από την
απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών, επάγοντας έτσι την ενεργοποίηση
ειδικών υποδοχέων των νευρώνων και κατά συνέπεια τη δηµιουργία
δυναµικού ενεργείας. Με αυτό το τρόπο γίνεται η µετάδοση σήµατος από
νευρώνα σε νευρώνα παρουσία των αστροκυττάρων [143].
Πρόσφατες µελέτες, έδειξαν ότι τα αστροκύτταρα έχουν την ικανότητα να
αλληλεπιδρούν µε τα αιµοφόρα αγγεία, ρυθµίζοντας τη ροή αίµατος στο
Κ.Ν.Σ. Η αλληλεπίδραση αυτή σχετίζεται µε την ταυτόχρονη επαφή των
αστροκυττάρων µε τα αιµοφόρα αγγεία και το νευράξονα στους κόµβους
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Ranvier [144]. Κατά τη επαφή των αστροκυττάρων µε τα αιµοφόρα αγγεία
παράγονται και απελευθερώνονται ποικίλα µόρια, όπως είναι οι
προσταγλανδίνες (PGF), το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το αραχιδονικό
οξύ (ΑΑ). Η έκκριση αυτών των µορίων ρυθµίζει τη ροή του αίµατος στο
Κ.Ν.Σ. κατά τη διάρκεια της νευρικής λειτουργίας [145].

4.4 Ρόλος του NGF στη νευρογένεση
Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για τη λειτουργικότητα των νευρικών και
νευρογλοιακών κυττάρων είναι ο αυξητικός παράγοντας των νευρικών
κυττάρων (Νerve Growth Factor, NGF) [146]. Ο NGF ανήκει στην οικογένεια
των νευροτροφίνων και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, επιβίωση,
διαφοροποίηση, αλλά και το σχηµατισµό συνάψεων µεταξύ των νευρώνων. Ο
NGF δρα µέσω δύο διαφορετικών υποδοχέων, του υποδοχέα της
σχετιζόµενης µε τροποµυοσίνη κινάσης Α (Τropomyosin-related kinase A,
TrkA) και του υποδοχέα των νευροτροφινών p75 (p75NTR) [147]. Αρχικά, ο
NGF προσδένεται στον υποδοχέα TrkA, προκαλώντας αυτοφωσφορυλίωση
των καταλοίπων τυροσίνης του υποδοχέα, γεγονός που πυροδοτεί την
ενεργοποίηση του σηµατοδοτικού µονοπατιού Ras-MAPK. Επίσης, o
ενεργοποιηµένος υποδοχέας TrkA φωσφορυλιώνει την 1,4,5-τριφωσφορική
ινοσιτόλη (IP3) και την φωσφολιπάση της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC)
ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα σηµατοδοτικά µονοπάτια. Τα παραπάνω
σηµατοδοτικά µονοπάτια οδηγούν στην έκφραση γονιδίων, όπως είναι c-fos
και NGF-IA, τα οποία εµπλέκονται στην επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό και
τη διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων [148].

4.5 Επιλεκτική προσκόλληση νευρικών κυττάρων σε σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες
∆εδοµένης της αδυναµίας αυτοεπιδιόρθωσης βλαβών των νευρικών
κυττάρων που µπορεί να οφείλονται τόσο σε τραυµατισµό όσο και σε
διάφορες νευροεκφυλιστικές ασθένειες [149], γίνονται προσπάθειες πλήρους
κατανόησης της λειτουργίας του νευρικού συστήµατος, µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη αποκατάσταση των κατεστραµµένων νευρωνικών
δικτύων [150]. Στα πλαίσια αυτών των µελετών γίνονται προσπάθειες
επιλεκτικής και καθοδηγούµενης προσκόλλησης και ανάπτυξης νευρικών
κυττάρων πάνω σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε τη χρήση διαφόρων
πολυµερικών υλικών που αποτρέπουν ή προάγουν την κυτταρική
προσκόλληση [151, 152]. Μελέτες έχουν δείξει ότι η πολυαιθυλενογλυκόλη
(Polyethylene glycol, PEG) αποτρέπει την προσκόλληση νευρικών κυττάρων,
ενώ η πολυ-L-λυσίνη (poly-L-lysine, PLL) και η πολυαιθυλενιµίνη
(polyethyleneimine, PEI) την ενισχύουν, πιθανώς λόγω της παρουσίας
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µεγάλου αριθµού αµινοτελικών άκρων στην επιφάνεια [153]. Σε µία πρόσφατη
µελέτη οποία χρησιµοποιήθηκε επιφάνειες τροποποιηµένες µε µόρια τα οποία
εξέθεταν µια, δύο, ή τρείς αµινοµάδες στο τελικό τους άκρο για την
προσκόλληση νευρικών κυττάρων. Νευρικά κύτταρα που αποµονώθηκαν από
τον νωτιαίο µυελό εµβρύων ποντικών εµφάνισαν σηµαντικά αυξηµένη
προτίµηση στις επιφάνειες που είχαν τροποποιηθεί µε µόρια που έφεραν δύο
ή τρείς αµινοµάδες έναντι αυτής που τροποποιήθηκε µε µόριο που έφερε µια
[154].
Παρόµοιες µελέτες σχετικές µε την επιλεκτική προσκόλληση, την ανάπτυξη
και τη µορφολογία νευρικών κυττάρων έχουν πραγµατοποιηθεί σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες επιστρωµένες µε πρωτεΐνες οι οποίες είτε
προάγουν είτε αποτρέπουν την κυτταρική προσκόλληση [155]. Ο C.E.
Linsmeier και η οµάδα του, χρησιµοποίησαν µια συσκευή διανοµής
µικροσταγόνων για να εναποθέσουν γραµµές πάχους 6-8 µm από διαλύµατα
διαφόρων συγκεντρώσεων λαµινίνης ή αλβουµίνης βοός στην επιφάνεια
καλλιεργητικών τρυβλίων. Οι τροποποιηµένες µε αυτόν τον τρόπο επιφάνειες
πολυστυρενίου χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα για την καλλιέργεια
νευρικών κυττάρων που προέρχονταν από γάγγλια νωτιαίου µυελού ενήλικα
ποντικού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η προσκόλληση και η ανάπτυξη των
νευριτών επηρεάζεται τόσο από την πρωτεΐνη όσο και από τη συγκέντρωση
της. Συγκεκριµένα, όταν το τρυβλίο ήταν σχηµατοποιηµένο µε γραµµές
λαµινίνης συγκεκριµένης συγκέντρωσης οι νευρίτες αναπτύσσονταν
κατευθυνόµενα σε αυτές, ενώ σε µικρότερη συγκέντρωση πρωτεΐνης δεν
επιτυγχανόταν επιλεκτική προσκόλληση. Αντίστοιχα, όταν το τρυβλίο
πολυστυρενίου ήταν σχηµατοποιηµένο µε γραµµές οραλβουµίνης βοός
συγκεκριµένης συγκέντρωσης οι νευρίτες αναπτύσσονταν επιλεκτικά ανάµεσα
στις γραµµές αλβουµίνης ενώ δεν παρατηρήθηκε κατευθυνόµενη
προσκόλληση όταν η συγκέντρωση της αλβουµίνης ήταν µικρότερη [155,
156]. Παρόµοιες µελέτες έχουν δείξει ότι το κολλαγόνο, η ινωδοσυνδετίνη, η
Ν-καδερίνη, καθώς και το τριπεπτιδίο RGD προάγουν την ανάπτυξη των
νευριτών [157].
Μια άλλη παράµετρος που επηρεάζει την ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων
είναι το γεωµετρικό σχήµα των δοµών που έχουν δηµιουργηθεί στην
επιφάνεια στην οποία καλλιεργούνται τα κύτταρα. Σε µια µελέτη, όπου το
υπόστρωµα έφερε δοµές σε σχήµα κύκλων, τριγώνων, τετραγώνων,
πενταγώνων και εξαγώνων διαπιστώθηκε ότι η ευνοϊκότερη δοµή για την
νευρογένεση ήταν η τριγωνική [158]. Επίσης, έχει διερευνηθεί η επίδραση της
παρουσίας αυλακιών διαφορετικού εύρους στην ανάπτυξη των νευρώνων.
Συγκεκριµένα, έχει µελετηθεί η ανάπτυξη και η έκταση νευραξόνων από
κύτταρα της σειράς PC12 που έχουν καλλιεργηθεί σε επιφάνειες πολυϊµίδιου
µε αυλάκια βάθους 11 µm και εύρους από 20 έως 60 µm. Βρέθηκε ότι η
σχηµατοποίηση της επιφάνειας είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού
των νευριτών και των φιλοποδίων γεγονός που βοηθούσε τη µετακίνηση των
κυττάρων κατά µήκος των αυλακίων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο νευράξονας
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αναπτύσσονταν σε µεγαλύτερο βαθµό σε επιφάνειες που έφεραν αυλάκια
εύρους 20-30 µm [159].
Πληθώρα µελετών αφορούν τη συγκαλλιέργεια νευρικών κυττάρων και
αστροκυττάρων καθώς η λειτουργία τους στο νευρικό σύστηµα είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη [160]. Για το λόγο αυτό, γίνονται προσπάθειες να διευκρινισθεί
πλήρως ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους µε απώτερο σκοπό την
αποκατάσταση τραυµατισµένων νεύρων. Στα πλαίσια αυτών των µελετών, ο
Recknor και η οµάδα του απέδειξαν ότι τα αστροκύτταρα έχουν την ικανότητα
να καθοδηγούν την ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων σε επιφάνειες
πολυστυρενίου, που ήταν σχηµατοποιηµένες µε µικροαυλάκια επικαλυµµένα
µε λαµινίνη. Στις παραπάνω επιφάνειες αρχικά καλλιεργήθηκαν
αστροκύτταρα τα οποία ευθυγραµµίστηκαν στα αυλάκια σχηµατίζοντας
µονοστιβάδα. Στη συνέχεια επιστρώθηκαν πρόγονα νευρικά κύτταρα και
διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση των νευρικών κυττάρων µε τα αστροκύτταρα,
καθώς και ανάπτυξη νευραξόνων [161].
Συµπερασµατικά, οι διάφορες µελέτες που σχετίζονται µε την αποκατάσταση
τραυµατισµένων νευρών και την αντιµετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών,
καταδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης υλικών και µεθόδων για την
σχηµατοποίηση επιφανειών, οι οποίες θα καθοδηγούν την ανάπτυξη
νευρικών κύτταρων και θα αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία στον τοµέα της
βιοϊατρικής και της ιστοµηχανικής.
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επιλεκτικής
προσκόλλησης, του πολλαπλασιασµού καθώς και της µορφολογίας
διαφορετικών κυτταρικών σειρών, κατά την καλλιέργεια τους σε επιφάνειες
πυριτίου στις οποίες έχει σχηµατοποιηθεί λεπτό υµένιο πολυ(βινυλικής
αλκοόλης) (PVA) µε τη µέθοδο της φωτολιθογραφίας.
Σε προηγούµενη µελέτη του Ινστιτούτου Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α. σε συνεργασία µε το
Ινστιτούτο Π.Υ.Φ.∆.Ν.Μ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» διαπιστώθηκε ότι δεν
επιτρέπεται η προσρόφηση πρωτεϊνών σε λεπτό υµένιο PVA, το οποίο έχει
σχηµατοποιηθεί µε φωτολιθογραφία. Εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί
επιλεκτική ακινητοποίηση των πρωτεϊνών στις περιοχές του υποστρώµατος
από τις οποίες έχει αποµακρυνθεί το υµένιο της PVA.
Βάσει των προαναφερθέντων αποτελεσµάτων, στην παρούσα εργασία
αποφασίστηκε να µελετηθεί η δυνατότητα επιλεκτικής ακινητοποίησης
κυττάρων σε επιφάνειες που φέρουν υµένιο PVA. Παράλληλα, αποφασίστηκε
να ελεγχθεί η επίδραση του υλικού στη βιωσιµότητα, στον πολλαπλασιασµό
και στη µορφολογία των ακινητοποιηµένων κυττάρων. Για τη µελέτη
χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα της σειράς U-87MG, τα οποία προέρχονται από
ανθρώπινο
πολυµορφικό
γλοιοβλάστωµα
και
έχουν
ιδιότητες
αστροκυττάρων, κύτταρα της σειράς PC- 12, τα οποία προέρχονται από
φαιοχρωµοκύττωµα αρουραίου και διαθέτουν ιδιότητες φυσιολογικών
νευρικών κυττάρων, και τέλος, φυσιολογικά χονδροκύτταρα που
αποµονώθηκαν από ανθρώπινο αρθρικό χόνδρο.
Οι παράµετροι που µελετήθηκαν στη παρούσα εργασία ήταν:
 Η επιλεκτική προσκόλληση κυττάρων σε σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες πυριτίου µε τη µέθοδο της φωτολιθογραφίας
 Η επίδραση του πλάτους των δοµών στην επιλεκτική προσκόλληση,
στον πολλαπλασιασµό και στη µορφολογία των κυττάρων (σχήµα,
µέγεθος, έκφυση και κατεύθυνση νευριτών και φιλοποδίων)
 Η δυνατότητα διαφοροποίησης µη διαφοροποιηµένων νευρικών
κυττάρων στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
 Η
δυνατότητα
αναδιαφοροποίησης
αποδιαφοροποιηµένων
ανθρώπινων χονδροκυττάρων σε κατάλληλα σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες.
Οι προαναφερθείσες κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν σε λιθογραφηµένες
και µη επιφάνειες πυριτίου καθώς και σε πλαστικά τρυβλία. Η καταµέτρηση
των κυττάρων έγινε σε οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου, ενώ η µελέτη
της µορφολογίας τους πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της
ανοσοκυτταρολογίας και παρατηρήθηκαν σε µικροσκόπιο φθορισµού. Για τη
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µελέτη της αναδιαφοροποίησης των απoδιαφοροποιηµένων ανθρώπινων
χονδροκυττάρων προσδιορίστηκε η συνολική ποσότητα της αγκρεκάνης και η
ποσότητα του mRNA που εκφράζεται σε αγκρεκάνη σε κύτταρα που
καλλιεργήθηκαν σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες. Ως δείγµατα αναφοράς
χρησιµοποιήθηκαν ποσότητες mRNA και αγκρεκάνης που προέρχονταν από
κύτταρα, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε µη σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
πυριτίου και σε πλαστικά τρυβλία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
5.1 Σιλανοποίηση της επιφάνειας του πυριτίου
Υλικά
Πυκνό θειικό οξύ, H2SO4, (Riedel- De Haen AG), Υπεροξείδιο του υδρογόνου
(Carlo
Erba),
(3-Aµινοπροπυλο)τριαιθοξυσιλάνιο,
30%,
H2O2,
(3-Aminopropyl) triethoxysilane ( APTES), (Sigma Aldrich), Αέριο άζωτο,
Απιονισµένο νερό, ∆ισκίο πυριτίου
Όργανα
Υάλινα τρυβλία, Ογκοµετρικοί κύλινδροι,
ενσωµατωµένο θερµόµετρο (Heraeus)

επωαστικός

κλίβανος

µε

Αρχή µεθόδου
Η χηµική ενεργοποίηση δισκίων πυριτίου µε στόχο την ακινητοποίηση
βιοµορίων βασίζεται στη χρήση οργανοπυριτικών ενώσεων που ονοµάζονται
σιλάνια [162-165]. Τα σιλάνια που συνήθως χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή βιοδραστικών επιφανειών αποτελούνται από ένα άτοµο Si
συνδεδεµένο µε µία έως τρεις αλκοξυλοµάδες (-O-R1) και µια αλειφατική
αλυσίδα που φέρει µια πλευρική οµάδα ( R2-A), όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.1
[166]. Για την τροποποίηση της επιφάνειας δισκίου πυριτίου στην παρούσα
εργασία χρησιµοποιήθηκε το τριαλκοξυσιλάνιο: (3-αµινοπροπυλο)τριεθοξυσιλάνιο (APTES) [167-168].

Σχήµα 5.1: Σχηµατική απεικόνιση δοµών οργανοσιλανίων: Α) µονοαλκοξυσιλάνιο,
Β) διαλκοξυσιλάνιο, Γ) τριαλκοξυσιλάνιο

Η σιλανοποίηση των επιφανειών πυριτίου [162-165] περιλαµβάνει τα ακόλουθα
στάδια:
Αρχικά γίνεται υδροφιλοποίηση της επιφάνειας πυριτίου µε εµβάπτιση σε
διάλυµα Πυράγχα (H2SO4:Η2Ο2 σε αναλογία 1:1), η οποία οδηγεί στην
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δηµιουργία ελεύθερων υδροξυλοµάδων στην επιφάνεια του πυριτίου και στην
αποµάκρυνση πιθανών οργανικών επιµολύνσεων (Σχήµα 5.2).

Σχήµα 5.2: Σχηµατική απεικόνιση υδροφιλοποίησης της επιφάνειας του πυριτίου
µετά από κατεργασία της επιφάνειας µε διάλυµα H2SO4:Η2Ο2 σε αναλογία 1:1

Στη συνέχεια τα υδροφιλοποιηµένα δισκίδια πυριτίου επωάζονται µε APTES.
Στο στάδιο αυτό γίνεται υδρόλυση των µορίων του σιλανίου (Σχήµα 5.3) και
σχηµατισµός δεσµών υδρογόνου µε τις σιλανόλες της επιφάνειας όπως
φαίνεται στο Σχήµα 5.4.

Σχήµα 5.3: Υδρόλυση των αιθοξυλο-οµάδων του ΑPTES

Τέλος ακολουθεί έκπλυση των σιλανοποιµένων δισκίων και ξήρανση των
επιφανειών ώστε να σχηµατισθούν οµοιοπολικοί δεσµοί µε την επιφάνεια του
πυριτίου, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.5.
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Σχήµα 5.4: Σχηµατισµός δεσµών υδρογόνου µεταξύ του σιλανίου και των σιλανολών
της επιφάνειας

Σχήµα 5.5: Αµινοσιλανοποιηµένη επιφάνεια

Πειραµατική πορεία
Για να πραγµατοποιηθεί σιλανοποίηση των επιφανειών πυριτίου µε (3αµινοπροπυλο)τριαιθοξυσιλάνιο (APTES), είναι απαραίτητο να προηγηθεί
υδροφιλοποίηση των δισκίων πυριτίου µε κατεργασία σε διάλυµα Piranha. Η
παρασκευή του διαλύµατος γίνεται σε απαγωγό πρώτα µε απόχυση του
διαλύµατος του υπεροξειδίου του υδρογόνου σε υάλινο τρυβλίο και έπειτα µε
προσθήκη πυκνού θειικού οξέος στάγδην και υπό συνεχή ανάδευση. Για την
υδροφιλοποίηση, το δισκίο πυριτίου εµβαπτίζεται στο διάλυµα Piranha για 20
min και στη συνέχεια ξεπλένεται µε απιονισµένο νερό και στεγνώνεται σε
αέριο Ν2. Ακολούθως, τα δισκία πυριτίου εµβαπτίζονται για 20 min σε
διάλυµα APTES συγκέντρωσης 0,5% (v/v) σε απιονισµένο νερό. Aκολουθεί
έκπλυση των επιφανειών µε απιονισµένο νερό, ξήρανση µε ρεύµα αζώτου,
και θέρµανση στους 120οC για 20 min. Τέλος, το τροποποιηµένο
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υπόστρωµα αφήνεται για 1 ηµέρα σε θερµοκρασία δωµατίου πριν
χρησιµοποιηθεί, προκειµένου να σταθεροποιηθούν οι αµινοµάδες.

5.2 Ακινητοποίηση κολλαγόνου σε σιλανοποιηµένη επιφάνεια
πυριτίου
Υλικά
∆ιάλυµα οξικού οξέος (CH3COOH), pH 3, ∆ιάλυµα κολλαγόνου IV από
ανθρώπινο πλακούντα σε οξικό οξύ, pH 3 (Sigma Aldrich), Απιονισµένο
νερό, Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων συγκέντρωσης (PBS) 50mM,
pH 7,4 (το οποίο παρασκευάστηκε από άλατα Νa2HPO4 2H2O και KH2PO4)
Όργανα
Τρυβλία (Petri), πιπέτες Pasteur, Επωαστικός κλίβανος µε ενσωµατωµένο
θερµόµετρο (Heraeus), Φιάλη αζώτου καθαρότητας 99%
Αρχή µεθόδου
Η πρόσδεση βιοµορίων σε στερεές επιφάνειες τροποποιηµένες µε αµινοσιλάνιο γίνεται είτε µέσω οµοιοπολικής σύνδεσης είτε µέσω φυσικής
προσρόφησης. Η οµοιοπολική σύνδεση βασίζεται στη δηµιουργία
συγκεκριµένων χηµικών δεσµών µεταξύ του βιοµορίου και του
υποστρώµατος ενώ η φυσική προσρόφηση βασίζεται στη δηµιουργία µη
οµοιοπολικών αλληλεπιδράσεων, όπως δυνάµεις Van der Waals, δυνάµεις
διπόλου-διπόλου και δεσµοί υδρογόνου. Στην συγκεκριµένη εργασία η
τροποποίηση
των
σιλανοποιηµένων
επιφανειών
µε
κολλαγόνο
πραγµατοποιήθηκε µε φυσική προσρόφηση.
Πειραµατική πορεία
Τα αµινοσιλανοποιηµένα δισκία πυριτίου επωάζονται στους 37οC για 12 h µε
διάλυµα κολλαγόνου τα τύπου ΙV, τελικής συγκέντρωσης 100 µg/mL σε PBS.
Μετά το πέρας των 12 h, οι επιφάνειες εκπλένονται µε PBS και µε
απιονισµένο νερό και στεγνώνονται σε ρεύµα Ν2.

5.3
Σχηµατοποίηση
φωτολιθογραφίας

επιφανειών

µε

τη

µέθοδο

της

Υλικά
Πολυ(βινυλική αλκοόλη) (Polyvinyl alcohol, PVA) µε µέσο µοριακό βάρος
13000-23000, 98% υδρολυµένη (hydrolyzed) (Aldrich Co), Πολυοξοµεταλλική
ένωση (ΠOM) (Polyoxometalate, POM), 12-βολφραµοφωσφορικό οξύ,
(H3PW 12O40), (Aldrich Co), ∆ιάλυµα φωτοπολυµερικού υλικού: PVA 4.3% κ.β.
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και 12-βολφραµοφωσφορικό οξύ 14.4% κ.β. σε απιονισµένο νερό (το ΠΟΜ
είναι σύµφωνα µε τη PVA), Μίγµα µεθανόλη: απιονισµένο νερό (CH3OH :
H2Ο) σε αναλογία όγκου 1:1
Όργανα
∆ισκία πυριτίου, Τρυβλία (Petri), Υάλινα φιαλίδια, Μηχανικός περιστροφικός
επιστρωτής (Headway Research Inc.), Θερµαινόµενες πλάκες (Bioline
Scientific), Λάµπα έκθεσης σε βαθύ υπεριώδες, DUV (Orial Hg-Xe),
Ψηφιακός αναλυτικός ζυγός, Ακτινόµετρο
Αρχή µεθόδου
Η φωτολιθογραφία βασίζεται στην έκθεση ενός φωτοευαίσθητου
πολυµερικού υµενίου µέσω µάσκας σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µε
αποτέλεσµα µεταφορά του σχεδίου της µάσκας στο υµένιο λόγω αλλαγής της
διαλυτότητας του φωτοπολυµερικού υλικού στις περιοχές που εκτίθενται σε
σχέση µε αυτές που δεν εκτίθενται.
Η φωτολιθογραφική διεργασία που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία
βασίζεται στον σχηµατισµό αδιάλυτης διασταυρωµένης πολυ(βινυλικής
αλκοόλης) στις περιοχές που εκτίθενται σε UV ακτινοβολία και αποµάκρυνσή
της από τις περιοχές που δεν εκτίθενται. Η διασταύρωση της πολυ(βινυλικής
αλκοόλης) πραγµατοποιείται µέσω των φωτοχηµικών αντιδράσεων που
περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.4. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου
είναι ιδιαίτερα σηµαντική η πλήρης αποµάκρυνση του φωτοευαισθητοποιητή
ΠΟΜ, ο οποίος µπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξικός για τα κύτταρα που
πρόκειται να ακινητοποιηθούν πάνω στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες.
Πειραµατική πορεία
Τα στάδια της σχηµατοποίησης υµενίου πολυ(βινυλικής αλκοόλης) µε
φωτολιθογραφία είναι τα ακόλουθα:
• Παρασκευή διαλύµατος πολυ(βινυλικής αλκοόλης)
• Προσθήκη του φωτοευαισθητοποιητή ΠOM για την παρασκευή του
φωτοπολυµερικού υλικού
• Επίστρωση του φωτοπολυµερικού υλικού µε τη µορφή λεπτού υµενίου
πάνω στα δισκία πυριτίου µε χρήση µηχανικού περιστροφικού επιστρωτή
• Έκθεση του φωτοπολυµερικού υµενίου σε λάµπα UV
• Eµφάνιση µε κατάλληλο διάλυµα που αποµακρύνει το υµένιο από τις
περιοχές που δεν έχουν εκτεθεί
Αρχικά παρασκευάζεται διάλυµα PVA συγκέντρωσης 4,3% κ.β. σε
απιονισµένο νερό. Το διάλυµα τοποθετείται σε υάλινο φιαλίδιο και αναδεύεται
στους 37οC µέχρι τη πλήρη διαλυτοποίησή του. Για την επιτυχή
διαλυτοποίηση της PVA, αρχικά το διάλυµα θερµαίνεται για 2 ώρες στους
66οC, υπό ανάδευση και στη συνέχεια η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή
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στους 37οC. Η διαδικασία διαλυτοποίησης διαρκεί 1- 3 ηµέρες. Στη συνέχεια
γίνεται προσθήκη της πολυοξοµεταλλικής ένωσης ΠOM σε συγκέντρωση
14,4% κ.β. ως προς το διάλυµα PVA. Το υάλινο φιαλίδιο που περιέχει το
διάλυµα PVA-ΠΟΜ καλύπτεται µε αλουµινόχαρτο και παραµένει υπό συνεχή
ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου για τουλάχιστον 3-4 µέρες πριν τη
χρήση του. Στη συνέχεια γίνεται επίστρωση του φωτοπολυµερικού υλικού σε
δισκίο πυριτίου µε τη χρήση µηχανικού περιστροφικού επιστρωτή. Αναλυτικά,
το δισκίο πυριτίου σταθεροποιείται στην κεφαλή του επιστρωτή µε υποπίεση,
η οποία δηµιουργείται µε µηχανική αντλία κενού. Στη συνέχεια ρυθµίζονται η
ταχύτητα περιστροφής στα 4000 rpm και ο χρόνος περιστροφής στα 30 sec.
Οι δύο αυτές παράµετροι καθορίζουν το πάχος του φωτοευαίσθητου υµενίου
που θα σχηµατιστεί. Έπειτα προστίθεται µε σταγονόµετρο διάλυµα PVAΠΟΜ στο δισκίο πυριτίου, µέχρι να καλυφθούν τα ¾ της επιφάνειάς του.
Κατά την έγχυση του διαλύµατος του πολυµερούς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να µην σχηµατιστούν φυσαλίδες γιατί υποβαθµίζεται η
ποιότητα του υµενίου. Στη συνέχεια το επιστρωµένο δισκίο θερµαίνεται στους
70οC για 1min. Η θέρµανση µετά την επίστρωση (Post Applied Bake, PAB)
γίνεται σε θερµαινόµενη πλάκα και το δισκίο σκεπάζεται µε γυάλινο δοχείο
για να διατηρείται σταθερή η θερµοκρασία του περιβάλλοντος αέρα και να
αποφεύγεται η επαφή του µε ακαθαρσίες ή υγρασία της ατµόσφαιρας. Η
θέρµανση έχει ως σκοπό την αποµάκρυνση του εναποµείναντος διαλύτη, την
ελάττωση του ελεύθερου όγκου που δηµιουργήθηκε στο στάδιο της
επίστρωσης λόγω της απότοµης αποµάκρυνσης του διαλύτη, καθώς και την
επαναδιάταξη των πολυµερικών αλυσίδων. Η θερµοκρασία αυτή πρέπει να
είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (Glass
Transition Temperature, Tg) του φωτοπολυµερικού υλικού αλλά να µην
υπερβαίνει τη θερµοκρασία αποικοδόµησης του υλικού (Degradation
Temperature, Td), διότι σε µεγαλύτερη θερµοκρασία το υλικό θα διασπαστεί
µε θερµική κατεργασία και όχι µέσω της φωτοχηµικής αντίδρασης στις
επιλεγµένες περιοχές έκθεσης. Επειδή η λάµπα που χρησιµοποιείται για την
έκθεση εκπέµπει στο βαθύ υπεριώδες (220-280 nm), χρησιµοποιείται φίλτρο
που απορροφά στα 254 nm ώστε να περιοριστεί η έκθεση σε µήκη κύµατος
µεγαλύτερα από τα 254 nm. Επειδή η δόση έκθεσης του φωτοπολυµερικού
υµενίου εξαρτάται από την ισχύ της πηγής και το χρόνο έκθεσης, πριν την
έκθεση γίνεται ακτινοµέτρηση της λάµπας, ώστε η δόση της ακτινοβολίας να
διατηρείται σταθερή στα 48.881 mJ/ cm2, για λάµπας ισχύος 450 W. Στη
συνέχεια, τοποθετείται η µάσκα στα επιστρωµένα δισκία πυριτίου και
εκτίθενται στη λάµπα UV για όσο χρόνο υπολογίσθηκε µε βάση την
ακτινοµέτρηση. Μετά την έκθεση, ακολουθεί θέρµανση (Post Exposure Bake,
PEB) στους 88οC για 3 min. H θέρµανση στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητη
για την εκκίνηση της αντίδρασης µεταξύ του φωτοχηµικά παραγώµενου
οξέος και των οµάδων του πολυµερούς. Η θερµοκρασία αυτού του σταδίου
εξαρτάται από το υλικό που χρησιµοποιείται και από την εφαρµογή για την
οποία προορίζεται. Τέλος, για την εµφάνιση, οι επιφάνειες εµβαπτίζονται σε
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µίγµα µεθανόλης-απιονισµένου νερού σε αναλογία 1:1 για 2 min. Κατά το
στάδιο της εµφάνισης (development) πραγµατοποιείται η διαλυτοποίηση και
αποµάκρυνση του υµενίου του φωτοπολυµερικού υλικού από τις περιοχές
που δεν έχουν εκτεθεί (Σχήµα 5.6).

Σχήµα 5.6: Πειραµατική διαδικασία σχηµατοποίησης επιφανειών µε φωτολιθογραφία

5.4 Κυτταρικές σειρές
Οι κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν στη παρούσα διπλωµατική
εργασία ήταν οι ακόλουθες:
Καρκινική κυτταρική σειρά PC-12
Τα κύτταρα της σειράς PC-12 προέρχονται από φαιοχρωµοκύττωµα
αρουραίου που εντοπίζεται στο µυελό των επινεφριδίων. Αποτελούν κλασικό
κυτταρικό µοντέλο για µελέτες στον τοµέα της νευροεπιστήµης, καθώς έχουν
πολλές από τις ιδιότητες των φυσιολογικών νευρικών κυττάρων. Τα κύτταρα
της συγκεκριµένης σειράς αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται σε
εναιώρηµα µέσα στο θρεπτικό υλικό. Όταν επωαστούν µε αυξητικό
παράγοντα των νευρικών κυττάρων (Nerve Growth Factor, NGF)
•
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διαφοροποιούνται, σταµατάει δηλαδή ο πολλαπλασιασµός τους, εκτείνουν
νευρίτες και γίνονται ηλεκτρικά διεγέρσιµα.
• Καρκινική κυτταρική σειρά U-87 MG
Τα κύτταρα της σειράς U-87 MG προέρχονται από ανθρώπινο πολυµορφικό
γλοιοβλάστωµα και συγκεκριµένα από αστροκύττωµα grade IV. Το
αστροκύττωµα είναι όγκος του εγκεφάλου και συγκεκριµένα των
αστροκυττάρων. Τα αστροκύτταρα αποτελούν στηρικτικά κύτταρα του
νευρικού συστήµατος, τα οποία περιβάλλουν και ρυθµίζουν τις συνάψεις.
Επιπλέον, φέρνουν θρεπτικά συστατικά στους νευρώνες και είναι υπεύθυνα
για τη νευρωνική αναγέννηση και την επικοινωνία τους µε τα νευρικά κύτταρα
µέσω συγκεκριµένων χηµειοτακτικών ουσιών που εκκρίνουν. Αποτελούν την
πλειοψηφία των κυττάρων της γλοίας της φαιάς ουσίας και έχουν αστεροειδές
σχήµα από το οποίο προέρχεται και το ονοµά τους. Τα κύτταρα της
συγκεκριµένης κυτταρικής σειράς αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται
προσκολληµένα στον πυθµένα καλλιεργητικών τρυβλίων.
Φυσιολογικά ανθρώπινα χονδροκύτταρα
Τα φυσιολογικά χονδροκύτταρα προέρχονται από ανθρώπινο αρθρικό
χόνδρο και αποµονώθηκαν από την οµάδα του ∆ρ. ∆ Κλέτσα, στο Ινστιτούτο
Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ‘’∆ηµόκριτος’’.
•

5.5 Κυτταροκαλλιέργειες
Κυτταρική καλλιέργεια είναι η διαδικασία κατά την οποία ευκαρυωτικά ή
προκαρυωτικά
κύτταρα
αναπτύσσονται
κάτω
από
ελεγχόµενες
εργαστηριακές συνθήκες. Τα κύτταρα αναπτύσσονται σε κατάλληλα θρεπτικά
υλικά, τα οποία περιέχουν ρυθµιστικά διαλύµατα αλάτων, ώστε να
εξασφαλίζεται η διατήρηση του pH και της ωσµωτικής πίεσης. Επιπλέον,
περιέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως γλυκόζη, αµινοξέα,
βιταµίνες και νουκλεοτίδια. Τέλος, στα θρεπτικά υλικά εµπεριέχεται ως
δείκτης της τιµής του pH η χρωστική ερυθρό της φαινόλης (phenol red). Η
χρωστική προσδίδει βαθύ κόκκινο χρώµα στο θρεπτικό υλικό όταν το pH
είναι αλκαλικό, χρυσοκόκκινο όταν το pH είναι ουδέτερο και κίτρινο όταν το
διάλυµα γίνει όξινο. Το ιδανικό pH για την ανάπτυξη των κυττάρων είναι το
ουδέτερο, και ως εκτούτου το θρεπτικό υλικό θα πρέπει να έχει χρυσοκόκκινο
χρώµα κατά την διάρκεια της καλλιέργειας. Η διαδικασία διατήρησης και
καλλιέργειας των κυτταρικών σειρών περιλαµβάνει την απόψυξη των
κυττάρων, την ανακαλλιέργεια τους και την ψύξη τους. Όλες οι εργασίες
γίνονται σε θάλαµο κάθετης νηµατικής ροής (laminar flow), ο οποίος είναι
εξοπλισµένος µε υπεριώδη (UV) λυχνία και φίλτρα αέρος ώστε οι συνθήκες
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να είναι ασηπτικές. Τα βασικά στάδια για την διατήρηση και καλλιέργεια των
κυτταρικών σειρών περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Υλικά
Eµβρυϊκός ορός αλόγου, FHS, (Biochrom), Εµβρυϊκός ορός βοός ,FBS,
(Biochrom), ∆ιάλυµα πενικιλίνης/στρεπτοµυκίνης 100 Units/ml και 10mg/ ml,
(PAA Laboratories), Θρεπτικό υλικό υψηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη
Dulbeco’s Mem, DMEM, (PAA Laboratories), Eµπλουτισµένο θρεπτικό υλικό:
D-MEM, 10% FBS (v/v), 1% (v/v) διαλύµατος L-γλουταµίνη, 1% (v/v),
διαλύµατος πενικιλίνης / στρεπτοµυκίνης, ∆ιάλυµα ψύξης: 10% (v/v)
διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) (AppliChem) σε FBS, ∆ιάλυµα θρυψίνης
/EDTA: 0,05% / 0,02 % σε PBS χωρίς Ca2+, Mg 2+, (Biochrom AG), Κυτταρική
σειρά U87-MG (Sigma Aldrich), Kυτταρική σειρά PC-12 (Sigma Aldrich),
Φυσιολογικά ανθρώπινα χονδροκύτταρα (Iνστιτούτο Βιοεπιστηµών και
Εφαρµογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ‘’∆ηµόκριτος’’)
Όργανα
Mικροσκόπιο ανάστροφης φάσης (Αxiovert 25 Zeiss), Επωαστικός κλίβανος
µε παροχή CO2 (Format Scientific), Θάλαµος κάθετης νηµατικής ροής,
Laminar flow (ELMED), ∆οχείο υγρού αζώτου (Forma), Φιάλες
κυτταροκαλιεργειών 75 cm3 (Οrange Scientific), Φυγόκεντρος (Heraeus
Christ), Σιφώνια ακριβείας (Οrange Scientific), Ειδικά κρυοάντοχα
µικροσωληνάρια ψύξης κυττάρων των 2 ml (Οrange Scientific), Πιπέτες και
ακροφύσια (Gilson), Φυγόκεντρος (Heraeus Christ), Καλλιεργητικά τρυβλία
5.5.1 Απόψυξη κυτταρικής σειράς
Η διαδικασία απόψυξης των κυτταρικών σειρών γίνεται υπό άσηπτες
συνθήκες µέσα στον θάλαµο κάθετης νηµατικής ροής και όσο το δυνατόν
ταχύτερα, προκειµένου να µειωθεί χρονικά η έκθεση των κυττάρων στο
διάλυµα ψύξης το οποίο περιέχει DMSO.
Τα κύτταρα µετά την παραλαβή τους από το υγρό άζωτο (-196°C) όπου
φυλάσσονται σε ειδικά κρυοάντοχα µικροσωληνάρια µεταφέρονται σε
υδατόλουτρο θερµαινόµενο στους 37οC έως ότου ξεπαγώσουν (περίπου 5
λεπτά). Ακολουθεί µεταφορά των κυττάρων σε σωληνάρια φυγοκέντρησης
που περιέχουν εµπλουτισµένο θρεπτικό υλικό επίσης προθερµασµένο στους
37°C. Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην αποµάκρυνση του DMSO το οποίο σε
θερµοκρασία δωµατίου είναι τοξικό για τα κύτταρα. Τέλος, τα κύτταρα
φυγοκεντρούνται στα 500 g για 10 min στους 25οC και επαναιωρούνται σε
εµπλουτισµένο θρεπτικό υλικό. Το εναιώρηµα των κυττάρων µεταφέρεται σε
τρυβλία καλλιέργειας και αυτά τοποθετούνται στον ειδικό επωαστικό κλίβανο
όπου και καλλιεργούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την διεξαγωγή του
πειράµατος.
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5.5.2 Ανακαλλιέργεια
Τα κύτταρα παρατηρούνται κάθε ηµέρα σε ανάστροφο µικροσκόπιο
προκειµένου να ελέγχεται η οµαλή τους ανάπτυξη και ανά δεύτερη ηµέρα
αντικαθίσταται το θρεπτικό τους υλικό µε καινούριο. Όταν τα κύτταρα
καλύψουν το 70-80% της επιφάνειας του τρυβλίου κυτταροκαλλιέργειας,
πραγµατοποιείται ανακαλλιέργεια. Συγκεκριµένα η ανακαλλιέργεια των
κυτταρικών σειρών U-87 MG και των φυσιολογικών ανθρώπινων
χονδροκυττάρων πραγµατοποιείται µε αποκόλληση των κυττάρων από το
υπόστρωµα µε τη βοήθεια του ενζύµου τρυψίνη. Στη περίπτωση της
κυτταρικής σειράς PC-12 η ανακαλλιέργεια των κυττάρων γίνεται µε
αποµάκρυνση του θρεπτικού υλικού από τη φιάλη και προσθήκη νέου ίσου
όγκου, µια και τα συγκεκριµένα κύτταρα αναπτύσσονται και
πολλαπλασιάζονται σε εναιώρηµα.
Αναλυτικά η ανακαλλιέργεια των κυττάρων πραγµατοποιείται ως εξής: Αρχικά
γίνεται µεταφορά του τρυβλίου σε θάλαµο κάθετης νηµατικής ροής και µε
χρήση στείρας πιπέτας Pasteur αφαιρείται το θρεπτικό υλικό της
καλλιέργειας. Έπειτα, τα κύτταρα ξεπλένονται δύο φορές µε στείρο διάλυµα
PBS µε σκοπό να αποµακρυνθεί πλήρως ο ορός που υπάρχει στο θρεπτικό
υλικό, ο οποίος αναστέλλει τη δράση της τρυψίνης. Ακολουθεί προσθήκη 1
ml διαλύµατος τρυψίνης και επώαση στους 37οC για 2-5 min για την
αποκόλληση των κυττάρων από το τρυβλίο. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
αποκόλληση των κυττάρων από τον πυθµένα του τρυβλίου γίνεται
παρατήρηση τους στο µικροσκόπιο και αν η αποκόλληση δεν θεωρηθεί
ικανοποιητική επαναλαµβάνεται το στάδιο της επώασης στους 37οC για 2-5
min επιπλέον. Όταν τα κύτταρα έχουν αποκολληθεί από τον πυθµένα του
τρυβλίου αναστέλλεται η τρυψίνη µε προσθήκη νέου θρεπτικού µέσου και
απορρίπτεται µια ποσότητα αιωρήµατος κυττάρων στα απόβλητα, που είναι
ένα ποτήρι µε χλωρίνη. Στη συνέχεια, µε την βοήθεια πιπέτας γίνεται
επαναλαµβανόµενη αναρρόφηση και διοχέτευση µε πίεση του εναιωρήµατος
έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωτική αποκόλληση των κυττάρων που
βρίσκονται µε τη µορφή συσσωµατωµάτων. Συµπληρώνεται ο όγκος του
θρεπτικού υλικού µε καινούριο και το τρυβλίο τοποθετείται στον επωαστικό
κλίβανο.

5.6 Ψύξη κυττάρων
Υλικά
Eµπλουτισµένο θρεπτικό υλικό, ∆ιάλυµα ψύξης: 10% DMSO σε FBS
Όργανα
Επωαστικός κλίβανος µε παροχή CO2 ( Format Scientific), Θάλαµος κάθετης
νηµατικής ροής, Laminar flow (ELMED), Ειδικά κρυοάντοχα µικροσωληνάρια
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ψύξης κυττάρων των 2 ml (Οrange Scientific), Φυγόκεντρος (Heraeus
Christ), ∆οχείο ψύξης κυττάρων µε υγρό άζωτο
Αρχή µεθόδου
Η διατήρηση των ευκαρυωτικών κυττάρων για µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι
δυνατή µόνο σε συνθήκες βαθιάς ψύξης (υγρό άζωτο -196οC). Για την
εξασφάλιση της βιωσιµότητας τους στις συνθήκες αυτές είναι απαραίτητο τα
κύτταρα να βρίσκονται σε καλή µεταβολική κατάσταση πριν από την ψύξη
τους. Για τον λόγο αυτόν, η ψύξη των κυττάρων πραγµατοποιείται όταν τα
κύτταρα έχουν καλύψει το 80 µε 90% της επιφάνειας του τρυβλίου. Η
διατήρηση των κυττάρων στην κατάψυξη βασίζεται στην κρυοπροστατευτική
δράση διαλύµατος που περιέχει και DMSO. Το DMSO εµποδίζει το
σχηµατισµό κρυστάλλων, οι οποίοι κανονικά θα κατέστρεφαν τα κύτταρα. Η
διαδικασία της ψύξης των κυττάρων παρουσία κρυοπροστατευτικής ουσίας
ονοµάζεται υαλοποίηση (vitrification) (Σχήµα 5.7). Ένα επιπλέον
πλεονέκτηµα του DMSO είναι η ικανότητά του να ανοίγει πόρους στην
κυτταρική µεµβράνη µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η ρήξη των κυττάρων
λόγω της διόγκωσής τους κατά την διάρκεια της ψύξης.

Σχήµα 5.7: Αριστερά: κατεψυγµένα κύτταρα κατεστραµµένα σε κρυσταλλωµένο υγρό,
∆εξιά: κατεψυγµένα άθικτα κύτταρα σε υαλοποιηµένο κρυοπροστατευτικό µίγµα

Πειραµατική πορεία
Αρχικά τα κύτταρα αποκολλώνται από τον πυθµένα του τρυβλίου µε τη
βοήθεια διαλύµατος τρυψίνης, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Στη συνέχεια
το κυτταρικό εναιώρηµα φυγοκεντρείται στα 1500 g για 10 min στους 25οC.
Αποµακρύνεται το θρεπτικό υλικό και γίνεται πολύ καλή υπαναχώρηση του
ιζήµατος των κυττάρων σε 1 ml διαλύµατος ψύξης ώστε να επιτευχθεί
οµοιογενής κατανοµή του DMSO στα κύτταρα. Στη συνέχεια, τα κύτταρα µαζί
µε το διάλυµα ψύξης µεταφέρονται σε ειδικά κρυοάντοχα µικροσωληνάρια
(cryovial), στα οποία σηµειώνεται ο κυτταρικός τύπος, η γενιά που θα είναι
τα κύτταρα όταν ξεπαγώσουν, η ηµεροµηνία ψύξης και ο αριθµός των
κυττάρων. Ακολουθεί τοποθέτηση των µικροσωληναρίων διαδοχικά στους
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4°C για µία ώρα, στους -20°C για 4 ώρες και στους -70°C για 12 ώρες,
προκειµένου ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή βιωσιµότητά των
κυττάρων. Τελικά, τα κύτταρα τοποθετούνται σε δοχείο µε υγρό άζωτο όπου
και φυλάσσονται έως ότου απαιτηθεί η επαναχρησιµοποίησή τους.

5.7 Καλλιέργεια κυττάρων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
Η διαδικασία της καλλιέργειας των κυττάρων στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες περιλαµβάνει αποστείρωση των επιφανειών, προσθήκη του
εναιωρήµατος των κυττάρων και καλλιέργειά τους.

5.7.1 Αποστείρωση των σχηµατοποιηµένων επιφανειών
Υλικά
Απόλυτη αιθανόλη υψηλής καθαρότητας, C2H5OH, (Analar Normapur),
Eµπλουτισµένο θρεπτικό υλικό
Όργανα
Mικροσκόπιο ανάστροφης φάσης, Αxiovert 25 Zeiss, Επωαστικός κλίβανος
µε παροχή CO2, Format Scientific, Θάλαµος κάθετης νηµατικής ροής,
Laminar flow, (ELMED), Σιφώνια ακριβείας (Οrange Scientific)
Πειραµατική πορεία
Η αποστείρωση των σχηµατοποιηµένων επιφανειών γίνεται µε εµβάπτιση
τους για 3 min σε απόλυτη αιθανόλη µέσα σε θάλαµο κάθετης νηµατικής
ροής. Αφού στεγνώσουν, οι επιφάνειες µεταφέρονται σε τρυβλία Petri όπου
και εκπλένονται µε εµπλουτισµένο διάλυµα θρεπτικού υλικού. Ακολουθεί
προσθήκη κατάλληλης ποσότητας εναιωρήµατος κυττάρων µε βάση την
πυκνότητα τους, η οποία προσδιορίζεται µε χρήση του αιµατοκυτταροµέτρου.

5.8 Μέτρηση κυττάρων σε εναιώρηµα µε αιµατοκυτταρόµετρο
Υλικά
Εµπλουτισµένο θρεπτικό υλικό, Εναιώρηµα κυττάρων
Όργανα
Mικροσκόπιο ανάστροφης φάσης (Αxiovert 25 Zeiss), Αιµατοκυτταρόµετρο
(Neubauer), Σιφώνια ακριβείας (Οrange Scientific)
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Αρχή µεθόδου
Η µέτρηση των κυττάρων µε αιµατοκυτταρόµετρο είναι µια άµεση και εύκολη
µέθοδος προσδιορισµού του αριθµού των κυττάρων σε εναιώρηµα. Το
αιµατοκυτταρόµετρο είναι µια τροποποιηµένη αντικειµενοφόρος πλάκα που
αποτελείται από δύο κατάλληλα σχηµατοποιηµένες επιφάνειες. Κάθε µία από
αυτές έχει ένα τετράγωνο πλέγµα, το οποίο αποτελείται από 9 κύρια
τετράγωνα µε µήκος πλευράς 1 mm (Σχήµα 5.8).
Το επίπεδο του πλέγµατος βρίσκεται 0,1 mm χαµηλότερα από τις προεξοχές
στις οποίες στηρίζεται η καλυπτρίδα µε αποτέλεσµα όταν στο διακένο αυτό
τοποθετηθεί το κυτταρικό εναιώρηµα, λόγω τριχοειδών φαινοµένων, να
εξαπλώνεται σε όλη την επιφάνεια.

Σχήµα 5.8: Σχηµατική απεικόνιση αιµατοκυτταροµέτρου Neubauer

Αφού πληρωθεί το αιµατοκυτταρόµετρο µε το εναιώρηµα των κυττάρων,
µετρώνται τα κύτταρα σε κάθε ένα από τα τέσσερα τετράγωνα που
βρίσκονται στις γωνίες του αιµατοκυτταροµέτρου, τα οποία χωρίζονται σε
δεκαέξι µικρότερα τετράγωνα για να διευκολυνθεί η καταµέτρηση. Το κάθε
µεγάλο τετράγωνο έχει επιφάνεια 1 mm2, έτσι ώστε όταν καλύπτεται µε
καλυπτρίδα συγκεκριµένου βάρους ο όγκος του υγρού σε κάθε τετράγωνο να
είναι 10-4 ml. Γνωρίζοντας τον όγκο του κυτταρικού εναιωρήµατος και
µετρώντας τα κύτταρα σε ένα τετράγωνο µπορεί να προσδιορισθεί η
συγκέντρωσή τους.
Πειραµατική πορεία
Τοποθετείται καλυπτρίδα στο αιµατοκυτταρόµετρο και µε πιπέτα Pasteur
προστίθενται ~10 µl από το κυτταρικό εναιώρηµα στην άκρη της
καλυπτρίδας, έτσι ώστε να καλυφθεί η κατάλληλα επεξεργασµένη επιφάνεια,
λόγω του τριχοειδούς φαινοµένου. Τα κύτταρα που βρίσκονται στα τέσσερα
ακριανά τετράγωνα µετρώνται στο οπτικό µικροσκόπιο (Σχήµα 4.8). Ο
αριθµός των κυττάρων ανά ml αρχικού εναιωρήµατος δίνεται από τη σχέση:
Μέσος όρος των κυττάρων στα τέσσερα τετράγωνα x 104.
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5.9 Έλεγχος επιλεκτικής προσκόλλησης
σχηµατοποιηµένες µε PVA επιφάνειες

κυττάρων

στις

Υλικά
∆ιάλυµα θρυψίνης/ EDTA: 0,05%/0,02% σε PBS χωρίς Ca2+, Mg2+ (Biochrom
AG), Eµπλουτισµένο θρεπτικό υλικό για την καλλιέργεια των U-87 MG και
των χονδροκυττάρων: D-MEM υψηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη το οποίο
περιέχει 10% ο/ο FBS, 1% ο/ο L-γλουταµίνη, 1% ο/ο µίγµατος
πενικιλίνης/στρεπτοµυκίνης, Εµπλουτισµένο
θρεπτικό υλικό για την
καλλιέργεια των PC-12: D-MEM υψηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη το οποίο
περιέχει 5% ο/ο FBS, 10% FHS, 1% ο/ο L-γλουταµίνη και 1% ο/ο µίγµατος
πενικιλίνης/στρεπτοµυκίνης, Καρκινικά κύτταρα U-87 MG προερχόµενα από
ανθρώπινο πολυµορφικό γλοιοβλάστωµα (Sigma-Aldrich), Καρκινικά
κύτταρα PC-12 προερχόµενα από φαιοχρωµοκύττωµα ποντικού (SigmaAldrich), Φυσιολογικά ανθρώπινα χονδροκύτταρα, ∆ιάλυµα κολλαγόνου
τύπου IV από ανθρώπινο πλακούντα σε PBS (Sigma-Aldrich), Αυξητικός
παράγοντας των νευρικών κυττάρων (Nerve Growth Factor, NGF-β) από
αpουραίο (Sigma-Aldrich)
Όργανα
Mικροσκόπιο ανάστροφης φάσης (Αxiovert 25 Zeiss), Οπτικό Μικροσκόπιο
(AxioImager.A1m, Carl Zeiss) Επωαστικός κλίβανος µε παροχή CO2 (Format
Scientific), Θάλαµος κάθετης νηµατικής ροής (Laminar flow, ELMED), ∆οχείο
υγρού αζώτου (Forma), Φιάλες κυτταροκαλιεργειών 75 cm3 (Οrange
Scientific), Σιφώνια ακριβείας (Οrange Scientific), Πιπέττες και ακροφύσια
(Gilson)
Πειραµατική πορεία
O έλεγχος της επιλεκτικής προσκόλλησης κυττάρων πάνω στις
σχηµατοποιηµένες µε PVA επιφάνειες πραγµατοποιήθηκε για τρία είδη
κυττάρων: καρκινικά κύτταρα της σειράς U-87 MG και φυσιολογικά
χονδροκύτταρα, τα οποία αναπτύσσονται προσκολλώµενα στον πυθµένα του
τρυβλίου, καθώς και καρκινικά κύτταρα της σειράς PC-12, που
αναπτύσσονται στο εναιώρηµα. Για τα κύτταρα που αναπτύσσονται
προσκολληµένα στον πυθµένα της φιάλης κυτταροκαλλιέργειας,
πραγµατοποιείται αρχικά αποκόλληση µε χρήση διαλύµατος θρυψίνης/EDTA,
όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο εδάφιο 5.5.2. Ακολουθεί σπορά των
κυττάρων από εναιώρηµα γνωστής κυτταρικής πυκνότητας στις στείρες υπό
εξέταση επιφάνειες, καθώς και στα δείγµατα αναφοράς τα οποία έχουν
τοποθετηθεί
σε
τρυβλία
καλλιέργειας.
Ως
δείγµατα
αναφοράς
χρησιµοποιήθηκαν επιφάνειες πυριτίου και τρυβλία καλλιέργειας. Στην
περίπτωση των κυττάρων της σειράς PC-12 ως υποστρώµατα
χρησιµοποιήθηκαν µη σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου, που είχαν
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επικαλυφθεί µε κολλαγόνο ΙV (Σχήµα 4.9). Στη συνέχεια, τα κύτταρα
καλλιεργούνται στον επωαστικό κλίβανο (37oC, 5% κ.ο. CO2) για χρονικό
διάστηµα που κυµαίνεται ανάλογα µε το είδος του κυττάρου (Σχήµα 5.9).
Γίνεται καθηµερινά παρατήρηση των επιφανειών σε οπτικό µικροσκόπιο
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση τους και πραγµατοποιείται
ανανέωση του θρεπτικού υλικού κάθε 2 ηµέρες. Μετά το πέρας της
καλλιέργειας οι επιφάνειες εκπλένονται µε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών
συγκέντρωσης 50 mM, pH 7,4 µε σκοπό να αποµακρυνθούν τα µη
προσκολληµένα νεκρά κύτταρα. Ακολουθεί παρατήρηση των επιφανειών σε
οπτικό µικροσκόπιο και καταµέτρηση των ζωντανών κυττάρων. Για κάθε
επιφάνεια ελήφθησαν φωτογραφίες από 25 διαφορετικά οπτικά πεδία. Η
µέτρηση και ο υπολογισµός των κυττάρων ανά µονάδα επιφάνειας έγινε
µέσω του προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας Image Pro Plus 7.0.

Σχήµα 5.9: Σχηµατική απεικόνιση της διαδικασίας επίστρωσης των κυττάρων πάνω
στις σχηµατοποιηµένες µε PVA επιφάνειες.

5.10 Αξιολόγηση της µορφολογίας των κυττάρων πάνω στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε ανοσοκυτταρολογία
Υλικά
Φαλοϊδίνη επισηµασµένη µε την φθορίζουσα Atto 488 (Sigma Aldrich),
Φαλοϊδίνη επισηµασµένη µε την φθορίζουσα Alexa Fluor 594 (Sigma
Aldrich), Παραφορµαλδεΰδη, PFA (BioChemica), 4,6-διαµιδινο-2-φαινυλο-
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ινδόλη, DAPI (Sigma), Οραλβουµίνη βοός, pH 5, 96-100% πρωτεΐνη (Αcros
Organics)
Όργανα
Μικροσκόπιο φθορισµού (Axioskop 2 Plus, Carl Zeiss), Οπτικό µικροσκόπιο
(AxioImager.A1m, Carl Zeiss)
Αρχή µεθόδου
H απεικόνιση της µορφολογίας των κυττάρων που έχουν προσκολληθεί στις
σχηµατοποιηµένες και µη επιφάνειες βασίζεται στην ειδική δέσµευση της
επισηµασµένης φαλοϊδίνης µε φθορίζουσα ουσία στην F-ακτίνη του
κυτταροσκελετού, καθώς και της φθορίζουσας ένωσης 4,6-διαµιδινο-2φαινυλο-ινδόλη (DAPI) στις έλικες του DNA σε περιοχές που είναι πλούσιες
σε ζεύγη αδενίνης–θυµίνης. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται χρώση του
κυτταροσκελετού και του πυρήνα των κυττάρων κατά την παρατήρησή τους
στο µικροσκόπιο φθορισµού.
Πειραµατική πορεία
Για την απεικόνιση της µορφολογίας των προσκολληµένων κυττάρων τόσο
πάνω στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες όσο και πάνω στα δείγµατα
αναφοράς ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Οι επιφάνειες στις οποίες
είχαν επωασθεί τα κύτταρα για χρονικό διάστηµα από 1 έως 8 ηµέρες
εµβαπτίζονται σε PBS µε σκοπό την αποµάκρυνση των µη προσκολληµένων
νεκρών κυττάρων. Στη συνέχεια τα κύτταρα µονιµοποιούνται στις επιφάνειες
µε διάλυµα παραφορµαλδεΰδης (PFA) 4% β/ο σε PBS για 20 min. Ακολουθεί
πολύ καλή έκπλυση των επιφανειών µε PBS και επώαση τους µε διάλυµα
αποκλεισµού των ελευθέρων θέσεων δέσµευσης της επιφάνειας (5% β/ο
οραλβουµίνη βοός σε PBS 50 mM pH 7,4) το οποίο περιέχει 0,1% Τriton X100, για 1h σε θερµοκρασία δωµατίου. Το Τriton X-100 καθιστά τις
κυτταρικές µεµβράνες διαπερατές ώστε να εισέλθει η Φαλοϊδίνη και να
προσδεθεί µε την F-ακτίνη. Έπειτα τα δείγµατα εµβαπτίζονται 3 φορές σε
PBS µε σκοπό την αποµάκρυνση των µη µονιµοποιηµένων κυττάρων. Στη
συνέχεια τα µονιµοποιηµένα κύτταρα επωάζονται µε διάλυµα φαλοϊδίνης
επισηµασµένης µε φθορίζουσα ουσία (Αttο 488 ή Alexa Fluor 594) σε τελική
συγκέντρωση 200 nM επί 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθούν 3
εκπλύσεις µε PBS και χρώση του πυρήνα των κυττάρων, η οποία
πραγµατοποιείται µε επώαση τους επί 5 min µε διάλυµα DAPI σε τελική
συγκέντρωση 50 ng/mL σε PBS. Κατόπιν οι επιφάνειες εκπλένονται µε PBS
3 φορές για 5 min κάθε φορά και παρατηρούνται στο µικροσκόπιο
φθορισµού.
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5.11 Προσδιορισµός της έκφρασης της πρωτεογλυκάνης
αγκρεκάνης
µε
ανοσοκυτταρολογία
σε
χονδροκύτταρα
ακινητοποιηµένα σε σχηµατοποιηµένες και µη επιφάνειες
Υλικά
Μονοκλωνικό αντίσωµα εναντίον αγκρεκάνης (Αcris), Αντίσωµα αιγός κατά
των γ-σφαιρινών ποντικού επισηµασµένο µε τη φθορίζουσα ουσία CF555
(Acris), Παραφορµαλδεύδη, PFA (BioChemica), 4,6-διαµιδινο-2-φαινυλοινδόλη, DAPI (Sigma),Οραλβουµίνη βοός, pH 5, 96-100% πρωτεΐνη (Αcros
Organics)
Όργανα
Μικροσκόπιο φθορισµού (Axioskop 2 Plus, Carl Zeiss), Οπτικό µικροσκόπιο
(AxioImager.A1m, Carl Zeiss), Πιπέτες (Pasteur)
Αρχή µεθόδου
Στο φυσιολογικό αρθρικό χόνδρο, τα χονδροκύτταρα είναι υπεύθυνα για τη
σύνθεση των συστατικών της εξωκυττάριας µήτρας, µεταξύ των οποίων είναι
και η πρωτεογλυκάνη αγκρεκάνη, η οποία βρίσκεται διάχυτη στο
κυτταρόπλασµα των χονδροκυττάρων. Μετά την αποµόνωση των
χονδροκυττάρων από τον αρθρικό χόνδρο και την καλλιέργεια αυτών σε
µονοστιβάδα (τρυβλία), παρατηρείται µείωση της έκφρασης της αγκρεκάνης,
η οποία υποδηλώνει αποδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων. Σύµφωνα µε
τη βιβλιογραφία [120], έχει δειχτεί ότι κατά την καλλιέργεια
αποδιαφοροποιηµένων χονδροκυττάρων σε σφαιρίδια αλγινικού οξέος ή σε
δισδιάστατες σχηµατοποιηµένες επιφάνειες παρατηρείται αύξηση της
έκφρασης
της
αγκρεκάνης,
δηλαδή
αναδιαφοροποίηση
των
χονδροκυττάρων. Η έκφραση της αγκρεκάνης σε χονδροκύτταρα που έχουν
καλλιεργηθεί σε σχηµατοποιηµένες ή µη επιφάνειες ποσοτικοποιήθηκε µετά
από µονιµοποίηση των κυττάρων και επώαση µε µονοκλωνικό αντίσωµα
κατά της αγκρεκάνης, η οποία ακολουθήθηκε από αντίδραση µε δεύτερο
αντίσωµα επισηµασµένο µε φθορίζουσα ουσία (CF 555). Πραγµατοποιήθηκε
επίσης χρώση των πυρήνων των κυττάρων µε τη φθορίζουσα ένωση 4,6διαµιδινο-2-φαινυλο-ινδόλη (DAPI), η οποία προσδένεται στις έλικες του
DNA.
Πειραµατική πορεία
Προκειµένου να ελεγχθεί πιθανή αύξηση της έκφρασης της πρωτεογλυκάνης
αγκρεκάνης των χονδροκυττάρων που έχουν καλλιεργηθεί στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες σε σχέση µε αυτά που καλλιεργούνται σε µη
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες, εφαρµόστηκε η πειραµατική διαδικασία της
ανοσοκυτταρολογίας που περιγράφεται στο Εδάφιο 5.10, µέχρι και το στάδιο
που τα δείγµατα επωάζονται µε διάλυµα αποκλεισµού των κενών θέσεων
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(5% β/ο οραλβουµίνη βοός σε PBS 50 mM pH 7,4), παρουσία 0,1% Τriton X100, για 1h σε θερµοκρασία δωµατίου. Έπειτα τα δείγµατα εµβαπτίζονται 3
φορές σε PBS µε σκοπό την αποµάκρυνση των µη µονιµοποιηµένων
κυττάρων. Στη συνέχεια, τα προσκολληµένα κύτταρα επωάζονται µε διάλυµα
µονοκλωνικού αντισώµατος κατά της αγκρεκάνης σε τελική συγκέντρωση 4
µg/ml σε PBS επί 2 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθούν 3
εκπλύσεις µε PBS και επώαση µε αντίσωµα αιγός κατά των γ-σφαιρινών
ποντικού επισηµασµένο µε την φθορίζουσα CF555 συγκέντρωσης 2 µg/ml σε
PBS, επί 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια, τα δείγµατα
εκπλένονται τρεις φορές µε PBS και πραγµατοποιείται χρώση του πυρήνα
των κυττάρων µε διάλυµα DAPI σε τελική συγκέντρωση 50 ng/mL σε PBS,
επί 5 min. Κατόπιν οι επιφάνειες εκπλένονται µε PBS 3 φορές επί 5 min κάθε
φορά και παρατηρούνται στο µικροσκόπιο φθορισµού.

5.12 Αποµόνωση και καθαρισµός RNA
Υλικά
Φυσιολογικά ανθρώπινα χονδροκύτταρα προερχόµενα από αρθρικό χόνδρο,
Χαοτροπικό διάλυµα τριζόλης (life technologies), ∆ιάλυµα χλωροφoρµίου
(χωρίς ισοαµυλική αλκοόλη), ∆ιάλυµα ισοπροπανόλης, ∆ιάλυµα αιθυλικής
αλκοόλης καθαρότητας 75% (ν/ν), H2O ελεύθερο από RNάσες
Όργανα
Φυγόκεντρος, Αποστειρωµένο µάκτρο απαλλαγµένο
Καλλιεργητικά τρυβλία, Φασµατοφωτόµετρο υπεριώδους

από

RNάσες,

Αρχή µεθόδου
Η παραλαβή του RNA από το βιολογικό δείγµα πραγµατοποιείται µε
οµογενοποίησή του σε χαοτροπικό διάλυµα τριζόλης και χλωροφορµίου. Το
διάλυµα τριζόλης, περιέχει φαινόλη και ισοκυανική γουανιδίνη σε ένα
µονοφασικό διάλυµα, και αναστέλλει ταχύτατα τη δράση της RNάσης λόγω
της ισοκυανικής γουανιδίνης, που λειτουργεί ως πρωτεϊνικός αποδιατάκτης.
Η µέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα του RNA να παραµένει υδατοδιαλυτό σε
διαλύµατα τριζόλης/χλωροφορµίου. Έτσι, µετά από φυγοκέντρηση, το RNA
κατανέµεται στην υδατική φάση, το DNA στη µεσόφαση και οι πρωτεΐνες
στην οργανική φάση. Στη συνέχεια, το RNA καταβυθίζεται µε προσθήκη
ισοπροπανόλης, ξεπλένεται µε αιθανόλη και διαλυτοποιείται σε υδατικό
διάλυµα.
Πειραµατική πορεία
Για την αποµόνωση του RNA των προσκολληµένων κυττάρων τόσο στις
υπό εξέταση επιφάνειες όσο και στα δείγµατα αναφοράς ακολουθήθηκε η
παρακάτω
διαδικασία.
Αρχικά,
έγινε
επίστρωση
ανθρώπινων
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χονδροκυττάρων 8ης γενιάς, πυκνότητας 8*105 κύτταρα/ml, σε καλλιεργητικά
τρυβλία (δείγµατα αναφοράς), σε επιφάνειες πυριτίου και σε
σχηµατοποιηµένες µε λεπτό υµένιο PVA επιφάνειες. Τα κύτταρα
καλλιεργήθηκαν µέσα σε επωαστικό κλίβανο για 8 ηµέρες, ενώ ανά δύο
ηµέρες γινόταν ανανέωση του θρεπτικού υλικού. Στη συνέχεια, αφαιρέθηκε
το υπερκείµενο θρεπτικό υλικό από τα υπό εξέταση δείγµατα και
προστέθηκαν σε αυτά 800 µl διαλύµατος τριζόλης. Με τη χρήση
αποστειρωµένου και απαλλαγµένου από RNασες µάκτρου τα κύτταρα
αποκολλήθηκαν
από
τις
επιφάνειες
και
συγκεντρώθηκαν
σε
µικροφυγοκεντρικό σωλήνα. Ακολούθησε λύση των συσσωµατωµάτων των
κυττάρων µε καλή ανατάραξη και προσθήκη 160 µl χλωροφορµίου. Στη
συνέχεια οι σωλήνες, αφού ανακινήθηκαν έντονα µε το χέρι επί 15 sec,
παρέµειναν σε θερµοκρασία δωµατίου για 5-10 min. Τα δείγµατα
φυγοκεντρήθηκαν στα 12000 g επί 15 min στους 4οC. Μετά τη φυγοκέντρηση
το διάλυµα εντός του µικροφυγοκεντρικού σωλήνα διαχωρίστηκε σε τρεις
φάσεις, µια κατώτερη οργανική φάση (φάση φαινόλης-χλωροφορµίου), µια
ανώτερη υδατική φάση (άχρωµη), στην οποία περιέχεται το RNA και µια
ενδιάµεση φάση ή µεσόφαση, στην οποία περιέχεται το DNA. Η υδατική
φάση µεταφέρθηκε σε νέο µικροφυγοκεντρικό σωλήνα, όπου προστέθηκαν
400 µl ισοπροπανόλης. Ακολούθησε ολονύχτια επώαση των δειγµάτων
στους -20οC για την πλήρη κατακρήµνιση του RNA, φυγοκέντρηση των
δειγµάτων στα 12000 g επί 10 min, αποµάκρυνση του υπερκείµενου
διαλύµατος και έκπλυση µε 800 µl διαλύµατος αιθυλικής αλκοόλης 75% (ο/ο).
Μετά από ανάδευση των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε φυγοκέντρηση στα
7500 g επί 5 min ώστε να αποµακρυνθεί η αλκοόλη. Έγινε απόχυση του
υπερκείµενου διαλύµατος και το υπό µορφή ιζήµατος RNA αφέθηκε σε
θερµοκρασία δωµατίου επί 10 min. Ακολούθησε διαλυτοποίηση του RNA σε
20 µl DEPC-H2O. Τέλος, έγινε προσδιορισµός της καθαρότητας και της
συγκέντρωσης του RNA που αποµονώθηκε από κάθε δείγµα
φασµατοφωτοµετρικά, µε µέτρηση της απορρόφησης (Α) των δειγµάτων στα
260 και 280 nm µήκους κύµατος. Ο λόγος Α260/280 του RNA των δειγµάτων
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν µεταξύ 1,8-2,0.

5.13 Σύνθεση της συµπληρωµατικής αλυσίδας DNA (cDNA) µε τη
µεθοδολογία της αντίστροφης µεταγραφής σε συνδυασµό µε την
τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR)
Υλικά
RNA απαλλαγµένο από DNA από φυσιολογικά ανθρώπινα χονδροκύτταρα,
Τυχαία εξαµερή, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Ένζυµο αντίστροφης
µεταγραφάσης M-MLV RT.
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Όργανα
Θερµικός κυκλοποιητής iCycler (Biorad)
Αρχή µεθόδου
Η σύνθεση της συµπληρωµατικής αλυσίδας DNA (First-Strand cDNA
synthesis) από µήτρα RNA πραγµατοποιήθηκε µε τη µεθοδολογία της
αντίστροφης µεταγραφής, σε συνδυασµό µε την τεχνική της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυµεράσης (Reverse transcription-PCR, RT-PCR). Με τη
χρήση του ενζύµου της αντίστροφης µεταγραφάσης παράγεται cDNA από
RNA, παρουσία εναρκτήριων µορίων τυχαίας αλληλουχίας βάσεων και
τριφωσφορικών δεοξυνουκλεοζιτών. Το cDNA χρησιµοποιείται στην συνέχεια
ως εκµαγείο για την DNA πολυµεράση κατά την αντίδραση της PCR,
προκειµένου να παραχθούν πολλαπλά αντίγραφα της αλληλουχίας του
cDNA.
Πειραµατική πορεία
Μετά την αποµόνωση και τον προσδιορισµό της ολικής ποσότητας του RNA
από
ανθρώπινα
χονδροκύτταρα
πραγµατοποιήθηκε
σύνθεση
συµπληρωµατικού DNA (First-Strand cDNA synthesis) µε τη µεθοδολογία της
αντίστροφης µεταγραφής και ενίσχυση του µε την τεχνική της αλυσιδωτής
αντίδρασης της πολυµεράσης (Reverse transcription-PCR, RT-PCR). Η
αντίδραση σύνθεσης συµπληρωµατικού DNA πραγµατοποιήθηκε σε θερµικό
κυκλοποιητή iCycler (Biorad), µε επώαση στους 37οC επί 50 min και
απενεργοποίηση της αντίδρασης στους 70οC επί 15 min χρησιµοποιώντας
213.5 ng RNA, τυχαία εξαµερή ολιγονουκλεοτίδια (dT)12-18 και το ένζυµο της
αντίστροφης µεταγραφάσης M-MLV RT και ακολουθώντας της οδηγίες του
κατασκευαστή.

5.14 Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης σε
πραγµατικό χρόνο (Quantitative Real-Time PCR, qRT-PCR)
Υλικά
cDNA, KAPA SYBR FAST qPCR Kit Master Mix (2x) Universal
(KAPABIOSYSTEMS)
Όργανα
Θερµικός κυκλοποιητής PCR σε πραγµατικό χρόνο Mx 3000P QPCR
Systems Cycler (Stratagene, La Jolla, USA), Πρόγραµµα MxPro QPCR
Software Version 4.10
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Αρχή µεθόδου
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) είναι µια µέθοδος για την in
vitro ενζυµική ενίσχυση µιας µικρής αλληλουχίας DNA χρησιµοποιώντας ως
υπόστρωµα ένα µεγαλύτερο δίκλωνο µόριο DNA. Η µέθοδος βασίζεται στα
χαρακτηριστικά του in vivo µηχανισµού της επαναλαµβανόµενης διπλής
κατεύθυνσης αντιγραφής µιας περιοχής του µορίου του DNA µέσω της
επέκτασης εκκινητών. Ως γνωστό, η DNA πολυµεράση χρησιµοποιεί
µονόκλωνο DNA ως εκµαγείο για τη σύνθεση ενός νέου συµπληρωµατικού
κλώνου. Η DNA πολυµεράση απαιτεί επίσης την παρουσία ενός µικρού
τµήµατος δίκλωνου DNA για την έναρξη της σύνθεσης. Για το σκοπό αυτό
απαιτούνται δυο εκκινητές (primers), καθένας από τους οποίους είναι
συµπληρωµατικός προς µια συγκεκριµένη αλληλουχία µιας εκ των δύο
αλυσίδων του DNA. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται το σηµείο έναρξης της
σύνθεσης.
Σε κάθε κύκλο της διαδικασίας ενίσχυσης γίνεται αποδιάταξη (denaturation)
του δίκλωνου DNA µε αύξηση της θερµοκρασίας στους 95°C, για 5 min. Σε
αυτή τη θερµοκρασία τα δίκλωνα µόρια DNA αποχωρίζονται τελείως και
δηµιουργούνται οι µονόκλωνες αλυσίδες που θα χρησιµεύσουν ως εκµαγεία
για τους εκκινητές και τη DNA πολυµεράση. Στη συνέχεια ακολουθεί µείωση
της θερµοκρασίας για την πραγµατοποίηση του υβριδισµού (annealing) των
εκκινητών στις συµπληρωµατικές τους περιοχές. Η θερµοκρασία υβριδισµού
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την λήψη ειδικών αλληλουχιών µέσω
της PCR. Οι θερµοκρασίες κυµαίνονται από 37-65°C και εξαρτώνται από την
σύσταση του κάθε εκκινητή. Επίσης η διάρκεια αυτού του σταδίου ποικίλει
ανάλογα µε τις αλληλουχίες που ενισχύονται. Η συγκέντρωση των εκκινητών
είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή του DNA-στόχου και το µήκος τους
πολύ µικρότερο µε αποτέλεσµα να συνδέονται µε το συµπληρωµατικό τους
DNA µε πολύ πιο γρήγορο ρυθµό από ότι επανασυνδέονται οι δύο κλώνοι
του DNA µεταξύ τους. Στο επόµενο στάδιο της προέκτασης (extension), η
θερµοκρασία αυξάνεται στους 72οC, η οποία είναι η βέλτιστη θερµοκρασία
για τη Taq DNA πολυµεράση, ώστε να συντεθεί η συµπληρωµατική αλυσίδα
του DNA. Ο χρόνος επώασης στους 72οC ποικίλει ανάλογα µε το µήκος του
τµήµατος που θέλουµε να ενισχύσουµε. Στο τελευταίο στάδιο, η DNA
πολυµεράση συνθέτει νέες αλυσίδες, συµπληρωµατικές προς τις µητρικές, οι
οποίες προεκτείνονται πέρα από τη θέση δέσµευσης του εκκινητή. Η
θερµοκρασία αυτής της διαδικασίας αυξάνεται και πάλι στους 95οC, µόνο για
λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ώστε τα µικρά τµήµατα δίκλωνου DNA (που
αποτελούνται από την αρχική και τη νεοσυντιθέµενη συµπληρωµατική
αλυσίδα) να αποχωριστούν. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από το
µήκος του προϊόντος της PCR. Κάθε επανάληψη του κύκλου σύνθεσης νέου
κλώνου αποτελεί ένα κύκλο ενίσχυσης, ενώ κάθε νεοσυντιθέµενος κλώνος
DNA αποτελεί εκµαγείο για τον επόµενο. Τα πρώτα προϊόντα προέκτασης
προέρχονται από το αρχικό DNA εκµαγείο και δεν χαρακτηρίζονται από
σταθερό µήκος, ενώ όσο αυξάνονται οι κύκλοι της αντίδρασης σχηµατίζεται
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σε πολύ µεγαλύτερη περίσσεια το ειδικό προϊόν. Το τελικό αποτέλεσµα µιας
αντίδρασης PCR µετά από n κύκλους είναι η παραγωγή θεωρητικά, 2n
δίκλωνων µορίων DNA, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα της αλληλουχίας
DNA που περικλείεται µεταξύ των εκκινητών.
Η ποσοτική PCR σε πραγµατικό χρόνο βασίζεται στην ιχνηθέτηση των
προϊόντων της PCR µε φθορίζοντα µόρια και στη µέτρηση της εκποµπής του
παραγόµενου φθορισµού κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. O φθορισµός
µετριέται σε κάθε κύκλο της PCR, µε αποτέλεσµα να προκύπτει µια καµπύλη
ενίσχυσης (amplification plot), γεγονός που επιτρέπει στον ερευνητή να
παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της αντίδρασης. Η αύξηση του σήµατος
φθορισµού είναι ανάλογη του συντιθέµενου προϊόντος και σχετίζεται άµεσα
µε την ποσότητα του αρχικού υποστρώµατος.
Η καµπύλη ενίσχυσης (Σχήµα 5.10) διακρίνεται σε τρεις φάσεις: την πρώιµη
φάση “υποβάθρου” ή φάση “θορύβου” (background phase), την εκθετική
φάση (exponential growth phase) ή λογαριθµική φάση (log phase) και τη
φάση “κορεσµού” (plateau). Η φάση του θορύβου διαρκεί έως ότου το σήµα
του προϊόντος της PCR γίνει µεγαλύτερο από το σήµα του υποβάθρου του
συστήµατος. Η φάση της εκθετικής ανάπτυξης ξεκινά µόλις συσσωρευτεί
επαρκής ποσότητα προϊόντος ώστε να είναι ανιχνεύσιµο σε σχέση µε το
θόρυβο και ολοκληρώνεται όταν η αντίδραση εισέρχεται στη φάση κορεσµού.
Το σηµείο κορεσµού διαφέρει µεταξύ των δειγµάτων και εξαρτάται από τις
κινητικές των αντιδράσεών τους.

Φθορισµός

Καµπύλες ενίσχυσης

Κύκλοι

Σχήµα 5.10: Χαρακτηριστική καµπύλη ενίσχυσης, όπου διακρίνονται η φάση
θορύβου, η εκθετική φάση και η φάση κορεσµού. Το όριο φθορισµού που τίθεται για
τον προσδιορισµό της τιµής Ct, ορίζεται έτσι ώστε να βρίσκεται πάνω από το
επίπεδο ‘θορύβου’ (baseline) και στην αρχή της εκθετικής φάσης. Στον οριζόντιο
άξονα παριστάνεται ο αριθµός των κύκλων της αντίδρασης, ενώ στον κατακόρυφο η
τιµή των επιπέδων φθορισµού
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Η ποσοτικοποίηση βασίζεται στον καθορισµό της τιµής Ct (threshold cycle) η
οποία αντιπροσωπεύει τον αριθµό των κύκλων της αντίδρασης ενίσχυσης
που απαιτούνται ώστε η τιµή του παρατηρούµενου φθορισµού να
προσεγγίσει το σήµα κατωφλίου (threshold). Το σήµα κατωφλίου ορίζεται
όταν το φθορίζον σήµα του προϊόντος της Real time PCR ξεχωρίζει από το
σήµα υποβάθρου (background). Η τιµή Ct είναι αντιστρόφως ανάλογη της
αρχικής ποσότητας του υποστρώµατος, δηλαδή όσο µικρότερη είναι η τιµή Ct
τόσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση του αρχικού υποστρώµατος.
Η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της αντίδρασης PCR µπορεί να
γίνει µε διάφορα συστήµατα ιχνηθετών φθορισµού. Στην συγκεκριµένη
εργασία χρησιµοποιήθηκε ο ιχνηθέτης SYBR Green. Πρόκειται για µια
χρωστική η οποία προσδένεται στη διπλή έλικα του DNA (dsDNA),
διεγείρεται µε ακτινοβολία µήκους κύµατος 497 nm και εκπέµπει στα 520 nm.
Θεωρείται ότι εισέρχεται στη µικρή αύλακα του dsDNA και µε τη σύνδεση του
σε αυτό ο φθορισµός του αυξάνει µέχρι και εκατό φορές. Επιπλέον, η
συγκεκριµένη χρωστική είναι πολύ σταθερή (µόλις το 6% της δράσης της
χάνεται µετά από 30 κύκλους ενίσχυσης της αντίδρασης PCR). Το
µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αλλά ταυτόχρονα και µειονέκτηµα της χρωστικής
αυτής είναι ότι συνδέεται σε οποιοδήποτε dsDNA, συµπεριλαµβανοµένων
του ειδικού προϊόντος, των µη ειδικών προϊόντων και των διµερών των
εκκινητών που ενδέχεται να σχηµατιστούν κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.
Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίµηση της συγκέντρωσης
της αλληλουχίας-στόχου. Η εφαρµογή, όµως, της ανάλυσης της καµπύλης
τήξης (melting curve analysis) που πραγµατοποιείται µετά την αντίδραση
PCR µας παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισµού του σήµατος φθορισµού που
προέρχεται από το επιθυµητό προϊόν, από το σήµα που προέρχεται από τα
διµερή των εκκινητών και τα µη ειδικά προϊόντα.
Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της qRT-PCR πραγµατοποιείται µε
τη µέθοδο της σχετικής ποσοτικοποίησης σύµφωνα µε την οποία οι αλλαγές
στα επίπεδα έκφρασης του mRNA ενός γονιδίου-στόχου προσδιορίζονται σε
σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα ενός παράλληλα ενισχυόµενου mRNA ενός
γονιδίου αναφοράς (internal control). Τα γονίδια βασικών λειτουργιών
(Housekeeping genes) αποτελούν τα πλέον διαδεδοµένα γονίδια αναφοράς
για την ποσοτικοποίηση της έκφρασης των προσδιοριζόµενων γονιδίων.
Επιπλέον, πραγµατοποιείται σύγκριση των Ct τιµών των προς ανάλυση
δειγµάτων µε τις αντίστοιχες τιµές ενός δείγµατος-αναφοράς (π.χ. RNA από
φυσιολογικό ιστό στην περίπτωση εξέτασης παθολογικού δείγµατος). Οι τιµές
Ct του mRNA-στόχου, τόσο των προς εξέταση δειγµάτων όσο και του
δείγµατος-αναφοράς, κανονικοποιούνται ως προς τις αντίστοιχες τιµές του
γονιδίου αναφοράς. Η κανονικοποίηση ως προς το γονίδιο απαιτείται για τη
διόρθωση πιθανών διαφορών µεταξύ των δειγµάτων, οι οποίες οφείλονται σε
διαφορετική συγκέντρωση του αρχικού υποστρώµατος (cDNA) ή σε διαφορές
στην αποδοτικότητα της αντίδρασης ενίσχυσης. Η µέθοδος σχετικής
ποσοτικοποίησης χαρακτηρίζεται µαθηµατικά από την εξίσωση:
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2–∆∆Ct=2–[delta][delta]Ct
Όπου [delta][delta]Ct = [delta]Ct δείγµατος - [delta]Ct αναφοράς. Η [delta]Ct δείγµατος
είναι η κανονικοποιηµένη τιµή Ct για κάθε δείγµα, ως προς την αντίστοιχη
τιµή του ενδογενούς γονιδίου αναφοράς, ενώ η τιµή [delta]Ct αναφοράς είναι η
κανονικοποιηµένη τιµή Ct για το δείγµα αναφοράς. Εξ’ ορισµού, για το δείγµα
αναφοράς ισχύει ότι 2–∆∆Ct =20=1. Οι αντίστοιχες εξισώσεις για τα δείγµατα
δείχνουν πόσες φορές αυξάνεται ή µειώνεται η γονιδιακή έκφραση του
γονιδίου-στόχου στα δείγµατα έναντι του δείγµατος αναφοράς [169].

Πειραµατική πορεία
Για την qRT-PCR παρασκευάστηκε διάλυµα µε τα ακόλουθα συστατικά:
• 10 µl KAPA SYBR Fast qPCR Master Mix (2x) (KAPA Biosystems)
• 0,4 µl KAPA SYBR Fast Rox low (50x) (KAPA Biosystems)
• 0,2 µl πρόσθιος εκκινητής (100 µΜ) (VBC Biotech)
• 0,2 µl ανάστροφος εκκινητής (100 µΜ) (VBC Biotech)
• 4,2 µl DEPC-H2O
Για κάθε αντίδραση χρησιµοποιήθηκαν 15 µl από το παραπάνω διάλυµα και
5 µl από αραιωµένο cDNA (1:125) του υπό εξέταση δείγµατος. Όλες οι
αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν σε θερµικό κυκλοποιητή PCR σε
πραγµατικό χρόνο στις συνθήκες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. Στις
αντιδράσεις qRT-PCR χρησιµοποιήθηκε ως γονίδιο στόχος το γονίδιο της
αγκρεκάνης (ACAN) και ως γονίδιο αναφοράς το γονίδιο της αφυδρογονάσης
της
φωσφορικής
γλυκεραλδεΰδης
(GlycerAldehyde
Phosphate
Dehydrogenase, GAPDH).

Πίνακας 5.1: Προγράµµατα του κυκλοποιητή για τον πολλαπλασιασµό περιοχών του
cDNA για τo γονίδιο στόχο (ACAN) και για το γονίδιο αναφοράς (GADPH)

Πρωτόκολλο
Qrt-PCR
Αποδιάταξη
Υβριδισµός
Επέκταση
Αριθµός κύκλων

Γονίδιο στόχος
(ACAN)
95 οC, 3 sec
60 οC,20 sec
72 οC,10 sec
40 κύκλοι

Γονίδιο αναφοράς
(GADPH)
95 οC,3 sec
60 οC,20 sec
72 οC,10 sec
40 κύκλοι

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων του σχετικού ποσοτικού προσδιορισµού
πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα MxPro QPCR Software Version 4.10,
ενώ οι αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων-στόχων προσδιορίστηκαν βάσει
της µεθόδου ∆∆Ct.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εφαρµόστηκε φωτολιθογραφική
διαδικασία σχηµατοποίησης υµενίων πολυ(βινυλικής αλκοόλης) (PVA) σε
επιφάνειες πυριτίου για τη δηµιουργία µικροσυστοιχείων κυττάρων µέσω
επιλεκτικής ακινητοποίησής τους στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες. Για τον
σκοπό αυτό κατασκευάστηκαν µε φωτολιθογραφία δοµές διαφόρων
σχηµάτων σε λεπτό υµένιο PVA, ανάλογα µε τις απαιτήσεις σχηµατοποίησης
των διαφορετικών κυτταρικών σειρών που χρησιµοποιήθηκαν. Για τη
συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα της σειράς U-87 MG που
προέρχονται από ανθρώπινο πολυµορφικό γλοιοβλάστωµα και έχουν µορφή
αστροκυττάρων, κύτταρα της σειράς PC-12 τα οποία προέρχονται από
φαιοχρωµοκύττωµα αρουραίου και µετά την επίδραση του NGF αποκτούν
ιδιότητες νευρικών κυττάρων και χονδροκύτταρα αποµονωµένα από
ανθρώπινο αρθρικό χόνδρο. Αρχικά µελετήθηκε η επιλεκτική προσκόλληση
κυττάρων στις περιοχές του υποστρώµατος από τις οποίες είχε
αποµακρυνθεί το υµένιο PVA έναντι των περιοχών διασταυρωµένης PVA.
Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε το βέλτιστο εύρος γραµµών ή
διάµετρος/διάκεντρος κύκλων ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή µορφολογία
των κυττάρων. Στην περίπτωση των αστροκυττάρων και των νευρικών
κυττάρων στόχος ήταν η πλήρης ευθυγράµµιση τους µε τις γραµµές πυριτίου
από τις οποίες είχε αποµακρυνθεί η PVA, ενώ στην περίπτωση των
χονδροκυττάρων στόχος ήταν η απόκτηση κυκλικού σχήµατος ώστε να
προσοµοιάζουν µε την in vivo µορφολογία τους στον χόνδρο. Τέλος, για τα
χονδροκύτταρα, ελέγχθηκε η επίδραση της κατευθυνόµενης κυκλικής
µορφοποίησης τους, µέσω των κατάλληλα σχηµατοποιηµένων επιφανειών,
στην έκφραση αγκρεκάνης η οποία είναι χαρακτηριστική πρωτεΐνη των
χονδροκυττάρων και µειώνεται όταν τα χονδροκύτταρα εκφυλίζονται
καλλιεργούµενα σε τρυβλία. Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε προκειµένου
να διερευνηθεί η δυνατότητα αναδιαφοροποίησης των χονδροκυττάρων
µέσω της καλλιέργειας τους σε κατάλληλα σχηµατοποιηµένες επιφάνειες.

6.1 Σχηµατοποίηση επιφανειών µέσω φωτολιθογραφίας
Η σχηµατοποίηση λεπτού υµενίου πολυ(βινυλικής αλκοόλης) (PVA) σε
επιφάνειες πυριτίου πραγµατοποιήθηκε µε τη τεχνική της φωτολιθογραφίας,
όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι. Ως υπόστρωµα
χρησιµοποιήθηκε πυρίτιο επιστρωµένο µε διάλυµα PVA το οποίο περιείχε τη
φωτοευαίσθητη πολυοξοµεταλλική ένωση ΠΟΜ. Μετά από έκθεση του
φωτοπολυµερικού υµενίου µέσω µάσκας σε λάµπα UV που εκπέµπει στο
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βαθύ υπεριώδες (220-280 nm) και θέρµανση αυτού, ακολούθησε το στάδιο
της εµφάνισης κατά το οποίο η PVA αποµακρύνθηκε από τις περιοχές που
δεν έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία ενώ παρέµεινε στις εκτεθειµένες περιοχές,
καθώς έχει καταστεί αδιάλυτη λόγω της δηµιουργίας σταυροδεσµών µέσω
της φωτοχηµικής αντίδρασης µε το ΠOM.
Μετά την περάτωση της φωτολιθογραφίας οι σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
αποτελούνταν από εναλλασσόµενες γραµµές διασταυρούµενης PVA και Si
µε εύρος γραµµών που κυµαινόταν από 2,5 έως 50 µm. Ενδεικτικά, στο
σχήµα 6.1 παρατίθενται εικόνες από σχηµατοποιηµένες επιφάνειες όπου
φαίνονται οι γραµµές Si εύρους 5 και 20 µm, αντίστοιχα.

Α)

Β)

Σχήµα 6.1: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σχηµατοποιηµένου υµενίου PVA
πάνω σε επιφάνεια πυριτίου µε πλάτος γραµµών (Α) 5 µm και (Β) 30 µm

Με τη χρήση δύο διαφορετικών µασκών, όπου η µια έφερε µικροδοµές
ποικίλων γεωµετρικών σχηµάτων και η άλλη κύκλους διαµέτρου 8, 10, 20, 50
100 µm σε οριζόντια ή διαγώνια διάταξη µε διάκεντρο εύρους 18-300 µm,
αντίστοιχα, επιτεύχθηκε ανάλογη σχηµατοποίηση του υµενίου της PVA.
Ενδεικτικά στο σχήµα 6.2 παρουσιάζονται κάποιες από τις προκύπτουσες
δοµές.
Α)

Β)

Γ)

Σχήµα 6.2 Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σχηµατοποιηµένου υµενίου PVA
πάνω σε επιφάνεια πυριτίου, Α) µε ποικίλες γεωµετρικές δοµές, Β) µε κύκλους
διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 200 µm σε διαγώνια διάταξη, Γ) µε κύκλους µε
διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100 µm σε οριζόντια διάταξη. Οι περιοχές Si
φαίνονται µε ανοικτό πορτοκαλί και οι περιοχές της διασταυρούµενης PVA µε σκούρο
πορτοκαλί
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Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί παρόµοια πρωτόκολλα φωτολιθογραφίας
σε υµένιο PVA, όπου χρησιµοποιούνται όξινες συνθήκες στο στάδιο
εµφάνισης και δεν αποµακρύνεται ο φωτοευαισθητοποιητής από το
σχηµατοποιηµένο στην επιφάνεια υµένιο PVA, ο οποίος µπορεί να είναι
τοξικός για τα κύτταρα [170]. Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε στην
παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια προηγούµενης µελέτης [43] και
επιλέχθηκε λόγω της πλήρους αποµάκρυνσης του φωτοευαισθητοποιητή
από το τελικό υµένιο της PVA. Η αποµάκρυνση επιβεβαιώθηκε µε τη λήψη
φασµάτων υπερύθρου του υµενίου PVA τόσο πριν όσο και µετά την
εµφάνιση.
Στο σχήµα 6.3 απεικονίζονται τα φάσµατα υπερύθρου. Το φάσµα (1)
αντιστοιχεί στο αρχικό υµένιο PVA-ΠOM µετά την θέρµανση και το φάσµα (2)
στο τελικό υµένιο PVA. Παρατηρείται ότι στο φάσµα (2) απουσιάζουν οι
χαρακτηριστικές κορυφές του ΠOM στα 793 cm-1, 895 cm-1, 977 cm-1 και στα
1079 cm-1, οι οποίες εµφανίζονται στο φάσµα (1), αποδεικνύοντας την
απουσία του ΠΟΜ στο τελικό υµένιο της PVA. Επίσης, η κορυφή που
εµφανίζεται στο φάσµα (1) στα 3530 cm-1 και οφείλεται στους δεσµούς
υδρογόνου που αναπτύσσονται µεταξύ των υδροξυλοµάδων της PVA και του
ΠΟΜ, µετατοπίζεται στα 3347 cm-1 στο φάσµα (2).

Σχήµα 6.3: Φάσµατα υπερύθρου του υµενίου PVA - ΠΟΜ (4.3% κ.β. PVA και 14.4% κ.β.
ΠOM) πριν την έκθεση και εµφάνιση (1), και του διασταυρωµένου υµενίου µετά την
έκθεση και την εµφάνιση µε διάλυµα µεθανόλης-απιονισµένου νερού 1:1 (2)

Μετά την επιβεβαίωση της αποµάκρυνσης του ΠΟΜ από το
σχηµατοποιηµένο υµένιο PVA, οι επιφάνειες αποστειρώθηκαν µε διάλυµα
αιθανόλης 70% και χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα για την καλλιέργεια
κυττάρων.
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6.2 Έλεγχος προσκόλλησης κυττάρων σε τροποποιηµένες επιφάνειες
αναφοράς
Αρχικά εξετάσθηκε η δυνατότητα προσκόλλησης καρκινικών κυττάρων των
σειρών U-87 MG και PC-12 καθώς και φυσιολογικών ανθρώπινων
χονδροκυττάρων σε καλλιεργητικά τρυβλία, σε επιφάνειες πυριτίου από τις
οποίες είχε αποµακρυνθεί το υµένιο PVA, καθώς και σε επιφάνειες µε υµένιο
διασταυρωµένης PVA.

1α

1β

1γ

2α

2β

2γ

3α

3β

3γ

Σχήµα 6.4: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου κυττάρων α) σε
επιφάνειες καλλιεργητικών τρυβλίων, β) σε επιφάνειες πυριτίου από τις οποίες είχε
αποµακρυνθεί το υµένιο PVA, και γ) σε επιφάνειες µε υµένιο διασταυρωµένης PVA.
Ειδικότερα, στην πρώτη σειρά εικόνων (1α, 1β και 1γ) απεικονίζονται κύτταρα της
σειράς U-87 ΜG, στη δεύτερη σειρά (2α, 2β και 2γ) ανθρώπινα φυσιολογικά
χονδροκύτταρα και στη τρίτη σειρά (3α, 3β και 3γ) κύτταρα της σειράς PC-12

Όπως φαίνεται στο σχήµα 6.4, τα κύτταρα της σειράς U-87 MG και τα
ανθρώπινα χονδροκύτταρα προσκολλώνται εξίσου καλά τόσο στην επιφάνεια
πυριτίου που είχε επιστρωθεί µε υµένιο PVA το οποίο στη συνέχεια είχε
αποµακρυνθεί, όσο και στα καλλιεργητικά τρυβλία. Αντίθετα, τα κύτταρα δεν
προσκολλώνται καθόλου στις επιφάνειες που φέρουν το υµένιο της
διασταυρωµένης PVA. Όσον αφορά τα κύτταρα της σειράς PC-12 δεν
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προσκολλήθηκαν σε καµία από τις υπό εξέταση επιφάνειες (Σχήµα 6.4 3β)
και 6.4 3γ)), ούτε στα τρυβλία (Σχήµα 6.4 3α) όπως ήταν αναµενόµενο καθώς
τα συγκεκριµένα κύτταρα έχουν την ιδιότητα να αναπτύσσονται µόνο σε
εναιώρηµα.
Με σκοπό την προσκόλληση των κυττάρων της σειράς PC-12 σε
υποστρώµατα πυριτίου, επιφάνειες πυριτίου τροποποιήθηκαν αρχικά µε
αµινο-σιλάνιο και ακολούθησε προσρόφηση κολλαγόνου τύπου IV όπως
περιγράφηκε στο κεφάλαιο Υλικά και µέθοδοι, Εδάφια 5.1 και 5.2, αντίστοιχα.
Όταν τα κύτταρα της σειράς PC-12 καλλιεργήθηκαν σε αυτές τις επιφάνειες,
διαπιστώθηκε η επιτυχής προσκόλληση και ανάπτυξη τους (Σχήµα 6.5 Α).
Στη συνέχεια, ελέγχθηκε εάν η διαδικασία της φωτολιθογραφίας επηρεάζει το
ακινητοποιηµένο στην επιφάνεια πυριτίου κολλαγόνο τύπου IV και κατά
συνέπεια την προσκόλληση των κυττάρων PC-12 σε αυτήν. Για τον σκοπό
αυτόν, προεπωασµένη µε κολλαγόνο τύπου IV επιφάνεια πυριτίου
υποβλήθηκε στην διαδικασία της φωτολιθογραφίας µε απαλοιφή του σταδίου
της έκθεσης ώστε να αποµακρυνθεί πλήρως το υµένιο PVA και στην
συνέχεια χρησιµοποιήθηκε ως υπόστρωµα για την καλλιέργεια κυττάρων PC12. Όπως φαίνεται στο σχήµα 6.5 Β, τα κύτταρα προσκολλώνται στην
επιφάνεια σε βαθµό ανάλογο µε την επιφάνεια πυριτίου που είχε
τροποποιηθεί µε κολλαγόνο τύπου IV και δεν είχε υποστεί περαιτέρω
κατεργασία (6.5Α), γεγονός που υποδεικνύει ότι η φωτολιθογραφία δεν
επηρεάζει την ικανότητα του κολλαγόνου να προάγει την προσκόλληση των
κυττάρων.

Α)

Β)

Σχήµα 6.5: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου κυττάρων της
σειράς PC12 προσκολληµένων Α) σε επιφάνεια πυριτίου επιστρωµένη µε κολλαγόνο
IV και Β) σε επιφάνεια πυριτίου επιστρωµένη µε κολλαγόνο IV στην οποία έχουν γίνει
όλα τα στάδια της φωτολιθογραφίας εκτός από την έκθεση
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6.3

Προσκόλληση κυττάρων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες

Μετά την διαπίστωση ότι τα κύτταρα της σειράς U-87 MG, τα χονδροκυττάρα
καθώς και τα κύτταρα της σειράς PC-12 προσκολλώνται στις επιφάνειες
πυριτίου είτε απευθείας είτε µετά από τροποποίηση τους µε κολλαγόνο
τύπου IV, ενώ δεν προσκολλώνται στις περιοχές της διασταυρωµένης PVA,
ελέγχθηκε η επιλεκτική ακινητοποίηση τους σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες.
Στο σχήµα 6.6α, παρουσιάζεται η επιλεκτική προσκόλληση κυττάρων της
σειράς PC-12 στις αποκεκαλυµµένες δοµές κολλαγόνου τύπου IV έναντι των
περιοχών διασταυρωµένης PVA στις οποίες τα κύτταρα δεν προσκολλώνται.
Παρόµοια αποτελέσµατα ελήφθησαν τόσο για τα κύτταρα της σειράς U-87
MG (Σχήµα 6.6β) όσο και για τα χονδροκύτταρα (Σχήµα 6.6 γ) τα οποία
προσκολλώνται επιλεκτικά µόνο στις δοµές πυριτίου. Από τις εικόνες του
σχήµατος 6.6, είναι προφανές ότι ακολουθώντας την προτεινόµενη
φωτολιθογραφική διαδικασία επιτυγχάνεται η ακινητοποίηση και η ανάπτυξη
των κυττάρων σε συγκεκριµένες περιοχές του υποστρώµατος. Αφού
διαπιστώθηκε ότι και τα τρία είδη κυττάρων εµφανίζουν επιλεκτική
προσκόλληση στις επιφάνειες πυριτίου έναντι των περιοχών PVA,
προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες διαστάσεις δοµών για κάθε είδος κυττάρων
ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη πιστότητα ως προς τις δοµές της
επιφάνειας, καθώς και η ανάπτυξη και o πολλαπλασιασµός των κυττάρων
στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες.
Α)

Β)

Γ)

Σχήµα 6.6: Φωτογραφίες Α) κυττάρων της σειράς PC12 σε µεγέθυνση 10x, Β)
κυττάρων της σειράς U-87 MG σε µεγέθυνση 40x και Γ) χονδροκυττάρων σε
µεγέθυνση 10x, ακινητοποιηµένων σε σχηµατοποιηµένες µέσω φωτολιθογραφίας
επιφάνειες

Για τη κυτταρική σειρά PC-12 πέραν της επιλεκτικής προσκόλλησης
µελετήθηκε
η
δυνατότητα
διαφοροποίησής
τους
πάνω
στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες, παρουσία του αυξητικού παράγοντα των
νευρικών κυττάρων (NGF). Επίσης, για τα από-διαφοροποιηµένα ανθρώπινα
χονδροκύτταρα µελετήθηκε η δυνατότητα ανα-διαφοροποίησής τους µέσω
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της επίδρασης του σχήµατος των δοµών της επιφάνειας. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης για κάθε κυτταρική σειρά.

6.4 Μελέτη επιλεκτικής ακινητοποίησης κυττάρων της σειράς U-87MG
Τα κύτταρα της καρκινικής σειράς U-87 MG προέρχονται από ανθρώπινο
πολυµορφικό γλοιοβλάστωµα. Το συγκεκριµένο είδος κυττάρων, τα οποία
έχουν ιδιότητες αστροκυττάρων, έχει αστεροειδές σχήµα λόγω
των
πολλαπλών κυτταρικών αποφυάδων τους. Αποτελούν τα στηρικτικά κύτταρα
του νευρικού συστήµατος, περιβάλλοντας και ρυθµίζοντας την λειτουργία των
συνάψεων. Η µελέτη των αστροκυττάρων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς
είναι υπεύθυνα για τη µεταφορά θρεπτικών συστατικών στους νευρώνες και
για την ενίσχυση των νευρωνικών αναγεννήσεων και την επικοινωνία τόσο
µεταξύ τους όσο και µε τα νευρικά κύτταρα, µέσω έκκρισης κατάλληλων
χηµειοτακτικών ουσιών. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διπλωµατική
εργασία κατασκευάστηκαν σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε εναλλασσόµενες
γραµµές πυριτίου και διασταυρωµένης PVA πλάτους από 10 έως 50 µm
προκειµένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες διαστάσεις για την πλήρη
ευθυγράµµιση των κυττάρων σε συνδυασµό µε τον πολλαπλασιασµό και την
ανάπτυξη τους.
Έγινε σπορά κυττάρων πυκνότητας 2*104 κύτταρα/ mL σε όλες τις υπό
εξέταση επιφάνειες και τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν επί 12 ώρες όπως
περιγράφηκε στο εδάφιο 5.5. Μετά το πέρας του χρόνου καλλιέργειας τα
δείγµατα εκπλύθηκαν µε ισότονο διάλυµα φωσφορικών pH 7,4, ώστε να
αποµακρυνθούν τα µη προσκολληµένα-νεκρά κύτταρα, οι επιφάνειες
παρατηρήθηκαν σε οπτικό µικροσκόπιο και αξιολογήθηκε ο βαθµός
επιλεκτικής προσκόλλησής τους στις γραµµές πυριτίου (Σχήµα 6.7). Όπως
φαίνεται στο σχήµα 6.7A, στις γραµµές εύρους 12,5 µm παρατηρείται
µειωµένη προσκόλληση και ευθυγράµµιση των κυττάρων στις γραµµές
πυριτίου σε σχέση µε τις γραµµές διασταυρωµένης PVA, ενώ κάποια από
αυτά φαίνεται να επεκτείνονται και στις γραµµές PVA προφανώς λόγω του
ότι το µέγεθος των κυττάρων είναι µεγαλύτερο από το εύρος της γραµµής
πυριτίου. Αντίθετα, τα κύτταρα προσκολλώνται µε µεγάλη επιλεκτικότητα στις
γραµµές πυριτίου µε εύρος 25 και 50 µm αντίστοιχα χωρίς να παρατηρείται
προσκόλληση αυτών στις γραµµές διασταυρωµένης PVA (Σχήµα 6.7Β και Γ).
Παράλληλα, στις γραµµές εύρους 25 µm παρατηρείται ευθυγράµµιση των
κυττάρων µε τις γραµµές πυριτίου ενώ στις γραµµές εύρους 50 µm παρότι το
κυτταρόπλασµα περιορίζεται µεταξύ των γραµµών PVA εκτείνεται σε
διάφορες κατευθύνσεις µέσα στις γραµµές, δηλαδή τα κύτταρα δεν είναι
ευθυγραµµισµένα ως προς τις δοµές της επιφάνειας.
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Α)

Β)

Γ)

Σχήµα 6.7: Eικόνες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου κυττάρων U-87 MG
προσκολληµένων πάνω σε γραµµές πυριτίου εύρους Α) 12,5 µm, Β) 25 µm και Γ) 50
µm, αντίστοιχα

Στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε εύρος γραµµών 25 µm (Σχήµα 6.8)
είναι επίσης ευδιάκριτη η διάταξη µεµονωµένων κυττάρων σε γραµµικές
συστοιχίες και η έκταση φιλοποδίων από τα κύτταρα κατά µήκος των
γραµµών πυριτίου.

Σχήµα 6.8: Ακινητοποίηση κυττάρων U-87 MG
φωτολιθογραφία επιφάνειες µε πλάτος γραµµών 25 µm

σε

σχηµατοποιηµένες

µε

6.4.1 Αξιολόγηση της επιλεκτικής προσκόλλησης κυττάρων στις
σχηµατοποιηµένες και µη επιφάνειες πυριτίου
Μετά τη διαπίστωση της επιλεκτικής ακινητοποίησης των κυττάρων της
σειράς U-87 MG στις επιφάνειες µε το σχηµατοποιηµένο υµένιο PVA,
προσδιορίστηκε ο αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων ανά µονάδα
επιφάνειας τόσο στις γραµµές πυριτίου όσο και στις γραµµές PVA, µετά από
24 ώρες επώαση σε δείγµατα που έφεραν γραµµικές δοµές διαφορετικού
εύρους. Η καταµέτρηση των κυττάρων έγινε µετά από χρώση του πυρήνα µε
DAPI και παρατήρηση τους στο µικροσκόπιο φθορισµού. Στον πίνακα 6.1
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παρουσιάζεται ο αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων ανά µονάδα
επιφάνειας συναρτήσει του πλάτους των γραµµών. Ο αριθµός των
προσκολληµένων κυττάρων στο δείγµα πυριτίου ήταν 4827 ± 964
κύτταρα/cm2, ενώ στο δείγµα διασταυρωµένης PVA ήταν 56 ± 12
κύτταρα/cm2, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα κύτταρα δεν κολλάνε σχεδόν
καθόλου στην PVA. Επίσης, από το λόγο του αριθµού των κυττάρων/cm2 στο
πυρίτιο προς τον αριθµό των κυττάρων/cm2 στις γραµµές διασταυρωµένης
PVA, συµπεραίνεται ότι η επιλεκτική προσκόλληση των κυττάρων αυξάνεται
σηµαντικά όταν το πλάτος γραµµών πυριτίου είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 22,5
µm, όπου ο αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων στις γραµµές πυριτίου
είναι τουλάχιστον 10 φορές µεγαλύτερος από τον αριθµό των
προσκολληµένων κυττάρων στην PVA.
∆εδοµένης της υψηλής επιλεκτικότητας προσκόλλησης που παρουσιάζουν
τα κύτταρα της σειράς U-87 MG στις περιοχές του πυριτίου έναντι των
περιοχών της διασταυρωµένης PVA, ο µικρός αριθµός προσκολληµένων
κυττάρων στην επιφάνεια PVA µπορεί να είναι αποτέλεσµα της
µετανάστευσης των κυττάρων κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους από
την µια περιοχή πυριτίου στην άλλη.
Πίνακας 6.1: Αριθµός προσκολληµένων κυττάρων στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
ανά µονάδα επιφάνειας. (Μέση τιµή 3 ανεξάρτητων πειραµάτων ± τυπική απόκλιση)
Πλάτος γραµµών
(µm)

2

Κύτταρα/cm Si
Χ ± SD*

Κύτταρα/cm
PVA

2

2

Κύτταρα/cm Si
2

Κύτταρα /cm PVA

∆είγµα Si

4827 ± 964

12.5

4107 ± 482

1161 ± 187

3,5

20

6473 ± 390

837 ± 281

7,7

22.5

7131 ± 361

570 ± 256

12,5

25

7277 ± 489

643 ± 169

11,3

45

7305 ± 633

570 ± 134

12,8

50

7545 ± 462

134 ± 55

56,3

∆ιασταυρωµένη PVA

56 ± 12

Από το διάγραµµα του σχήµατος 6.9 προκύπτει ότι ο αριθµός των
προσκολληµένων κυττάρων στις γραµµές πυριτίου µε εύρος 12,5 µm της
σχηµατοποιηµένης επιφάνειας ήταν µικρότερος σε σχέση µε αυτόν που
προσδιορίστηκε για την αντίστοιχη επιφάνεια µη σχηµατοποιηµένου
πυριτίου. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να αποδοθεί στο ότι όταν το πλάτος
των γραµµών είναι πολύ µικρότερο από το µέγεθος των κυττάρων, τα
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κύτταρα δεν είναι δυνατόν να προσκολληθούν και να επεκταθούν στις
γραµµές πυριτίου παρότι θεωρητικά ευνοείται η προσκόλληση τους.

2

Σχήµα 6.9: Αριθµός προσκολληµένων κυττάρων/ cm στις περιοχές πυριτίου (Si) και
στις περιοχές διασταυρούµενης PVA για διαφορετικό πλάτος γραµµών

Για τις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε πλάτος γραµµών από 20 έως 50 µm,
ο αριθµός των κυττάρων ανά µονάδα επιφάνειας είναι µεγαλύτερος από
αυτόν στο δείγµα πυριτίου γεγονός που υποδεικνύει την ανεµπόδιστη
προσκόλληση των κυττάρων σε αυτές τις επιφάνειες. Από το ραβδόγραµµα
του σχήµατος 6.9 διαπιστώνεται ότι ο αριθµός των προσκολληµένων
κυττάρων στις γραµµές PVA µειώνεται όσο αυξάνεται το πλάτος γραµµών
PVA, ενώ η µικρότερη προσκόλληση παρατηρείται στις γραµµές εύρους 50
µm. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι όσο αυξάνεται το πλάτος των
γραµµών πυριτίου αυξάνεται και ο αριθµός των κυττάρων που
προσκολλώνται. Η µέγιστη επιλεκτικότητα επιτυγχάνεται όταν το εύρος των
γραµµών πυριτίου-PVA είναι 50 µm.

6.4.2 Έλεγχος της ευθυγράµµισης των κυττάρων σε σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες πυριτίου
Μελετήθηκε η ευθυγράµµιση των κυττάρων µε τις γραµµές πυριτίου εύρους
από 10 έως 50 µm, προσδιορίζοντας την πιστότητα ακινητοποίησης των
κυττάρων σε σχέση µε την σχηµατοποίηση της επιφάνειας. Με το τρόπο
αυτό, προσδιορίστηκε το ιδανικό πλάτος γραµµής πυριτίου για την
ευθυγράµµιση των κυττάρων U-87 MG και τη δηµιουργία γραµµικών
συστοιχιών µεµονωµένων κυττάρων στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες.
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Η πιστότητα των κυττάρων ως προς τις δοµές της επιφάνειας υπολογίζεται
µε βάση τον παρακάτω τύπο :

όπου θn ως η γωνία που σχηµατίζει ο µεγάλος άξονας του κυττάρου ως
προς τη διεύθυνση των γραµµών (Σχήµα 6.10).

Σχήµα 6.10 : Φωτογραφία από µικροσκόπιο φθορισµού κυττάρου U-87 MG στο οποίο
απεικονίζεται σχηµατικά η γωνία θn που σχηµατίζει ο µεγάλος άξονας του κυττάρου
µε τις γραµµές της σχηµατοποιηµένης επιφάνειας

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία τα κύτταρα θεωρούνται ευθυγραµµισµένα όταν
η πιστότητα κυµαίνεται µεταξύ 0,9 και 1 [171]. Με σκοπό τον προσδιορισµό
της πιστότητας έγινε σπορά και καλλιέργεια των κυττάρων στις υπό εξέταση
επιφάνειες για 24 ώρες. Μετά το πέρας του χρόνου καλλιέργειας ακολούθησε
ανοσοκυτταρολογία. Για τη χρώση του κυτταροπλάσµατος χρησιµοποιήθηκε
µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της όξινης ινιδιακής πρωτεΐνης των
γλοιοκυττάρων (anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, anti-GFAP) επισηµασµένο
µε κυανίνη 3 (Cyanine 3, Cy3) και για την χρώση του πυρήνα
χρησιµοποιήθηκε DAPI (Εδάφιο 5.10).
Στο ραβδόγραµµα του σχήµατος 6.11, παρατηρείται ότι η πιστότητα των
προσκολληµένων κυττάρων είναι µεγαλύτερη από 0,90 για δοµές πυριτίου
από 10 µm έως 22,5 µm. Η µείωση της ευθυγράµµισης των κυττάρων στις
γραµµές µεγαλύτερου πλάτους οφείλεται στη µεγαλύτερη διαθέσιµη περιοχή
που έχουν τα κύτταρα να προσκολληθούν µε αποτέλεσµα να δύνανται να
σχηµατίσουν γωνία θn µεγαλύτερη από 10ο.
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Πιστότητα κυττάρων ως προς τις γραµµές της επιφάνειας
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Εύρος γραµµών πυριτίου

Σχήµα 6.11: Ραβδόγραµµα πιστότητας των κυττάρων U-87 MG συναρτήσει του εύρους
γραµµών πυριτίου όταν έχουν καλλιεργηθεί σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε
γραµµές εύρους 10 µm έως 50 µm για 24 ώρες

Στο σχήµα 6.12 Α απεικονίζεται η ακινητοποίηση ενός κυττάρου υπό γωνία
περίπου 45ο σε γραµµή πυριτίου εύρους 50 µm, ενώ στο σχήµα 6.12 Β είναι
εµφανής ο περιορισµός και η πλήρης ευθυγράµµιση του κυττάρου σε γραµµή
πυριτίου εύρους 20 µm.

Σχήµα 6.12: Φωτογραφία από µικροσκόπιο φθορισµού κυττάρων U-87 MG
προσκολληµένων σε γραµµή πυριτίου πλάτους Α) 50 µm και Β) 20 µm αντίστοιχα
(µεγέθυνση 100x)

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κύτταρα εµφάνισαν την µεγαλύτερη
επιλεκτικότητα προσκόλλησης όταν το πλάτος γραµµών πυριτίου κυµαινόταν
από 22,5 έως 50 µm και ότι η µεγαλύτερη πιστότητα παρουσιάστηκε όταν το
εύρος γραµµών κυµαινόταν από 10 έως 22,5 µm, προκύπτει το συµπέρασµα
ότι η καταλληλότερη διάταξη για τη δηµιουργία µικροσυστοιχειών
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µεµονωµένων κυττάρων είναι εκείνη µε γραµµές πυριτίου-PVA εύρους 22,5
µm.

6.4.3 Μελέτη πολλαπλασιασµού των κυττάρων στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες µε το βέλτιστο εύρος γραµµών πυριτίου
Λόγου του ότι στη διάταξη γραµµών 22,5 µm βρέθηκε ότι επιτυγχάνεται η
καλύτερη γραµµική διάταξη κυττάρων µελετήθηκε περαιτέρω η ικανότητα
πολλαπλασιασµού των κυττάρων σε αυτή την επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό,
έγινε σπορά του ίδιου αριθµού κυττάρων σε επιφάνεια σχηµατοποιηµένη µε
την συγκεκριµένη διάταξη γραµµών καθώς και σε µη σχηµατοποιηµένη
επιφάνεια πυριτίου και καλλιέργεια τους για 24, 48 και 96 ώρες. Στο σχήµα
6.13, παρατίθενται εικόνες κυττάρων U-87 MG, από οπτικό µικροσκόπιο µετά
από τους αντίστοιχους χρόνους καλλιέργειας, όπου φαίνεται ο ανεµπόδιστος
πολλαπλασιασµός των κυττάρων στις γραµµές πυριτίου χωρίς να
προσκολλώνται στις γραµµές διασταυρωµένης PVA.
Α

Β

Γ

Σχήµα 6.13: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου κυττάρων U-87
MG προσκολληµένων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου µε πλάτος γραµµών
22,5 µm µετά από : Α) 24, Β) 48, και Γ) 96 ώρες καλλιέργειας

Στη συνέχεια προσδιορίστηκε ο αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων
ανά µονάδα επιφάνειας (κύτταρα/cm2) στις γραµµές πυριτίου και στη µη
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου µετά από 24, 48 και 96 ώρες
καλλιέργειας (Σχήµα 6.14). Από τα δεδοµένα αυτά, προσδιορίστηκε ο µέσος
όρος του ρυθµού πολλαπλασιασµού των κυττάρων στις συγκεκριµένες
επιφάνειες, ο οποίος για τη µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου ήταν
1,83 και για τη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια 2,00, γεγονός που υποδεικνύει
ότι ο περιορισµός και η επιµήκυνση του κυτταροσκελετού δεν επηρεάζει
καθόλου τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων.
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Σχήµα 6.14: Γραφική παράσταση του αριθµού των κυττάρων/cm σε συνάρτηση µε το
χρόνο καλλιέργειας σε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου (1) και σε
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε γραµµές εύρους 22,5 µm (2)

6.4.4 Έλεγχος διατήρησης επιλεκτικής προσκόλλησης και πιστότητας
συναρτήσει του χρόνου καλλιέργειας
Όσον αφορά την καλλιέργεια των κυττάρων της σειράς U-87 MG µελετήθηκε
η διατήρηση της ευθυγράµµισης των κυττάρων µε τις γραµµές της
σχηµατοποιηµένης επιφάνειας σε συνάρτηση µε το χρόνο καλλιέργειας τους.
Για τον λόγο αυτό, κύτταρα της σειράς U-87 MG καλλιεργήθηκαν πάνω σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε εύρος γραµµών πυριτίου 22,5 µm και
αξιολογήθηκε η πιστότητα τους για χρόνο καλλιέργειας από 1 έως 5 ηµέρες
(Σχήµα 6.15).
α

β

γ

δ

Σχήµα 6.15: Κύτταρα U-87 MG πάνω σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε εύρος
γραµµών 22,5 µm για χρόνους καλλιέργειας: α) 1 ηηµέρα, β) 2 ηµέρες, γ) 4 ηµέρες και
δ) 5 ηµέρες. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί σε µικροσκόπιο φθορισµού
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Από την σύγκριση των εικόνων του σχήµατος 6.15 αλλά και από την γραφική
παράσταση της πιστότητας ακινητοποίησης των κυττάρων συναρτήσει του
χρόνου καλλιέργειας (Σχήµα 6.16), προκύπτει ότι τα κύτταρα που
προσκολλώνται στη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε γραµµές εύρους 22,5 µm
διατηρούν την ευθυγράµµιση τους ακόµα και µετά από 5 ηµέρες
καλλιέργειας.
1,00

Πιστότητα

0,95

0,90

0,85

0,80
1

2
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5

Xρόνος καλλιέργειας (µέρες)

Σχήµα 6.16: Πιστότητα των κυττάρων ως προς την σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε
γραµµές εύρους 22,5 µm συναρτήσει του χρόνου καλλιέργειας

Συµπερασµατικά, τα κύτταρα στην συγκεκριµένη επιφάνεια ακινητοποιούνται
επιλεκτικά στις γραµµές πυριτίου, πολλαπλασιάζονται ανεµπόδιστα και
µεταναστεύουν κατά µήκος των γραµµών χωρίς να προσκολλώνται στις
γραµµές διασταυρωµένης PVA.

6.5 Μελέτη επιλεκτικής ακινητοποίησης κυττάρων της σειράς PC-12
Tα κύτταρα της σειράς PC-12, αποτελούν ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο
κυτταρικό µοντέλο νευρικών κυττάρων, καθώς έχουν την ικανότητα να
διαφοροποιούνται σε νευρικά κύτταρα παρουσία του αυξητικού παράγοντα
του νευρικών κυττάρων (Nerve Growth Factor, NGF), να εκτείνουν νευρίτες
και να καθίστανται ηλεκτρικά διεγέρσιµα (Σχήµα 6.17).

Σχήµα 6.17: Μορφολογία αδιαφοροποίητου και διαφοροποιηµένου κυττάρου της
καρκινικής σειράς PC-12
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Όπως προαναφέρθηκε, τα κύτταρα της σειράς PC-12 δεν προσκολλώνται
ούτε σε πλαστικά τρυβλία καλλιέργειας ούτε σε επιφάνειες πυριτίου αλλά
αναπτύσσονται σε εναιώρηµα δηµιουργώντας µεγάλα συσσωµατώµατα.
Μελέτες έδειξαν ότι είναι δυνατόν να προσκολληθούν σε επιφάνειες πυριτίου
εάν αυτές τροποποιηθούν πρώτα µε κολλαγόνο τύπου IV (σχήµα 6.5). Οι
συγκεκριµένες επιφάνειες αποτέλεσαν το υπόστρωµα για την επίστρωση
φωτοευαίσθητου υµενίου PVA–POM και την επακόλουθη σχηµατοποίηση
αυτού µε την τεχνική της φωτολιθογραφίας (Εδάφιο 5.3).

6.5.1
∆ιαφοροποίηση
κυττάρων
σε
σχηµατοποιηµένες
µε
φωτολιθογραφία επιφάνειες τροποποιηµένες µε κολλαγόνο τύπου IV
Αρχικά έγινε έλεγχος της ικανότητας διαφοροποίησης των κυττάρων πάνω σε
µη σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου. Συγκεκριµένα, έγινε προσθήκη
διαλύµατος κυττάρων µε πυκνότητα 1,4*104 κύτταρα/ml στις επιφάνειες και
ακολούθησε καλλιέργεια στον επωαστικό κλίβανο. Την επόµενη ηµέρα, έγινε
αντικατάσταση του θρεπτικού υλικού από ορισµένα τρυβλία µε νέο, το οποίο
περιείχε 100 ng/mL NGF και ακολούθησε καλλιέργεια των κυττάρων σε
επωαστικό κλίβανο για 6 ηµέρες. Τέλος, οι επιφάνειες εκπλύθηκαν µε
ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών ιόντων pH 7.4, για να αποµακρυνθούν τα
µη προσκολληµένα νεκρά κύτταρα και παρατηρήθηκαν σε οπτικό
µικροσκόπιο.
α

β

Σχήµα 6.18: Φωτογραφίες από οπτικό µικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου
προσκολληµένων σε τροποποιηµένες επιφάνειες πυριτίου µε κολλαγόνο IV α) µη
διαφοροποιηµένων κυττάρων, και β) διαφοροποιηµένων κυττάρων της σειράς PC-12

Αρχικά µελετήθηκε η µορφολογία τόσο των διαφοροποιηµένων όσο και των
µη διαφοροποιηµένων κυττάρων πάνω στις τροποποιηµένες επιφάνειες µε
κολλαγόνο τύπου IV. Από τη φωτογραφία του Σχήµατος 6.18 β, προκύπτει
ότι τα κύτταρα που επωάστηκαν µε θρεπτικό υλικό που περιείχε NGF
διαφοροποιήθηκαν, όπως υποδεικνύεται από την έκταση µεγάλου αριθµού
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νευριτών, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στα αδιαφοροποίητα κύτταρα
(Σχήµα 6.18α). Αξιολογήθηκε η µορφολογία των διαφοροποιηµένων και µη
κυττάρων PC-12 που είχαν προσκολληθεί στις τροποποιηµένες επιφάνειες
µε κολλαγόνο µέσω χρώσης του κυτταροσκελετού µε φαλλοΐδίνη
επισηµασµένη µε την φθορίζουσα ουσία Atto 488 και του πυρήνα µε DAPΙ.
Οι επιφάνειες παρατηρήθηκαν σε µικροσκόπιο φθορισµού (Σχήµα 6.19).
α

β

Σχήµα 6.19: ∆ιαφοροποίηση των κυττάρων PC-12 πάνω σε τροποποιηµένες
επιφάνειες µε κολλαγόνο τύπου IV α) απουσία και β) παρουσία του νευρικού
αυξητικού παράγοντα NGF, για 6 µέρες καλλιέργειας

Αφού διαπιστώθηκε η προσκόλληση και διαφοροποίηση των κυττάρων σε
επιφάνειες πυριτίου που είχαν τροποποιηθεί µε κολλαγόνο, µελετήθηκε η
δυνατότητα επιλεκτικής ακινητοποίησης των κυττάρων της σειράς PC-12 σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που έφεραν γραµµές εύρους 5, 20, 25 και 50
µm. Για το σκοπό αυτό, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες τροποποιηµένες µε κολλαγόνο, επί 6 ηµέρες, σε επωαστικό
κλίβανο παρουσία του αυξητικού παράγοντα των νευρικών κυττάρων. Όπως
φαίνεται από τις εικόνες του σχήµατος 6.20, τα κύτταρα σε όλες τις υπό
εξέταση επιφάνειες εµφάνισαν µεγάλη επιλεκτικότητα προσκόλλησης στις
γραµµές πυριτίου σε σχέση µε τις γραµµές διασταυρωµένης PVA.
Παρατήρηση των κυττάρων σε µικροσκόπιο φθορισµού σε µεγαλύτερη
µεγέθυνση έδειξε ότι στις επιφάνειες µε γραµµές εύρους 50 µm (Σχήµα 6.21
Α), παρόλο που τα κύτταρα είναι επιλεκτικά προσκολληµένα στις γραµµές
πυριτίου, οι νευρίτες που εκτείνονται από το σώµα των κυττάρων δεν είναι
ευθυγραµµισµένοι µε τις δοµές λόγω του ότι η διαθέσιµη περιοχή είναι κατά
πολύ µεγαλύτερη από την επιφάνεια που καταλαµβάνει το κύτταρο. Αντίθετα,
στις γραµµές εύρους 20 µm (Σχήµα 6.21 Β) οι νευρίτες ευθυγραµµίζονται µε
τις δοµές του πυριτίου παρότι το εύρος των γραµµών είναι αρκετό ώστε να
δίνεται η δυνατότητα στα κύτταρα να προσκολληθούν ανά δυο στις ίδιες
γραµµές. Στις επιφάνειες µε γραµµές εύρους ίσες ή µικρότερες από 10 µm
(Σχήµα 6.21 Γ), παρατηρούνται περισσότερα µεµονωµένα κύτταρα κατά
µήκος των γραµµών τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω των νευριτών
που εκτείνουν επίσης κατά µήκος των γραµµών.
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Σχήµα 6.20: Επιλεκτική ακινητοποίηση διαφοροποιηµένων κυττάρων PC-12 σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε πλάτος γραµµής Α) 5 µm, β) 20 µm, Γ) 25 µm, και δ)
50 µm (µεγέθυνση 20x)

Εποµένως, καλλιεργώντας κύτταρα της σειράς ΡC-12 σε σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες, βρέθηκε ότι δεν επηρεάζεται η βιωσιµότητα των κυττάρων καθώς
και η ικανότητα τους να εκτελούν βασικές κυτταρικές λειτουργίες όπως η
διαφοροποίηση. Το καλύτερο εύρος γραµµών των σχηµατοποιηµένων
επιφανειών, όσον αφορά την επιλεκτική προσκόλληση µεµονωµένων
κυττάρων και την έκταση των νευριτών κατά µήκος των γραµµών είναι τα 10
µm. Οπότε µε τη χρήση αυτών των επιφανειών είναι δυνατή η δηµιουργία
κατευθυνόµενων νευρωνικών δικτύων µε απώτερο στόχο την αναγέννηση
τραυµατισµένων ή κατεστραµµένων νευρώνων.
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Α

Β

Γ

Σχήµα 6.21: Εικόνες από µικροσκόπιο φθορισµού νευρικών κυττάρων
ακινητοποιηµένων επιλεκτικά σε γραµµές πυριτίου εύρους: Α) 50, Β) 20 και Γ) 10 µm,
µετά από καλλιέργεια τους στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες επί 5 ηµέρες και
χρώση του πυρήνα µε DAPI

6.6 Μελέτη επιλεκτικής προσκόλλησης ανθρώπινων φυσιολογικών
χονδροκυττάρων στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
Για την εµφύτευση χονδροκυττάρων µε σκοπό την αποκατάσταση
τραυµατισµένου ή κατεστραµµένου χόνδρου, απαιτείται η αποµόνωση και ο
πολλαπλασιασµός τους, προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός τους αφού η
περιεκτικότητα του χόνδρου σε χονδροκύτταρα είναι σχετικά µικρή. Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους σε επίπεδα υποστρώµατα, τα
χονδροκύτταρα διαφοροποιούνται, δηλαδή χάνουν το κυκλικό τους σχήµα και
την ικανότητά τους να συνθέτουν πρωτεΐνες της εξωκυττάριας µήτρας.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγιναν προσπάθειες επιλεκτικής
ακινητοποίησης και κατευθυνόµενης µορφοποίησης χονδροκυττάρων
αποµονωµένων από ανθρώπινο αρθρικό χόνδρο, των οποίων η µορφολογία
είχε εκφυλισθεί µετά από καλλιέργειά τους σε επίπεδες επιφάνειες. Στόχος
της συγκεκριµένης µελέτης ήταν η αναδιαφοροποίηση των χονδροκυττάρων
όσον αφορά το σχήµα τους και την ανάκτηση χαρακτηριστικών λειτουργιών
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τους, όπως η έκφραση αγκρεκάνης. Για το λόγο αυτό, οι επιστρωµένες
επιφάνειες µε λεπτό υµένιο PVA σχηµατοποιήθηκαν µε τη χρήση µάσκας
που επέτρεπε την δηµιουργία κυκλικών περιοχών προσκόλλησης των
κυττάρων διαµέτρου από 8 µm έως 100 µm και διακέντρου από 10 µm έως
300 µm, είτε σε οριζόντια είτε σε διαγώνια διάταξη (Σχήµα 6.2 Β, Γ). Η µάσκα
αυτή χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό τον περιορισµό του κυτταροσκελετού των
χονδροκυττάρων µέσα στις κυκλικές δοµές, ώστε να προσοµοιάζουν
µορφολογικά στα φυσιολογικά χονδροκύτταρα σφαιρικού σχήµατος (Σχήµα
6.22Α), σε αντίθεση µε τα διαφοροποιηµένα χονδροκυττάρα που
προκύπτουν µετά από καλλιέργεια σε τρυβλίο (Σχήµα 6.22 Β) και τα οποία
προσοµοιάζουν σε ινοβλάστες (Σχήµα 6.22).
Α)

Β)

Γ)

Σχήµα 6.22: Α) Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο τυπικού χονδροκυττάρου από
αρθρικό
χόνδρο
(172),
Β)
Εικόνα
από
µικροσκόπιο
φθορισµού
αποδιαφοροποιηµένου χονδροκυττάρου καλλιεργηµένο σε µονοστιβάδα καλλιέργειας
(Petri) και Γ) εικόνα από µικροσκόπιο φθορισµού επιδερµικών ινοβλαστών

6.6.1 Καλλιέργεια χονδροκυττάρων
φωτολιθογραφία επιφάνειες

σε

σχηµατοποιηµένες

µε

Αρχικά διερευνήθηκε η δυνατότητα των χονδροκυττάρων να προσκολλώνται
επιλεκτικά στις επιφάνειες πυριτίου από τις οποίες έχει αποµακρυνθεί το
υµένιο της PVA, όπως πραγµατοποιήθηκε στα κύτταρα των σειρών U-87 ΜG
και PC-12. Μετά από καλλιέργεια χονδροκυττάρων σε επιφάνειες πυριτίου,
λεπτού υµενίου διασταυρωµένης PVA και σε καλλιεργητικό τρυβλίο (δείγµα
αναφοράς) διαπιστώθηκε ότι τα κύτταρα προσκολλώνται στις επιφάνειες του
πυριτίου και του τρυβλίου ενώ δεν προσκολλώνται στην επιφάνεια
διασταυρωµένης PVA.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε καλλιέργεια χονδροκυττάρων για µία ηµέρα
σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που έφεραν κύκλους διαφόρων µεγεθών,
µε σκοπό να βρεθεί το βέλτιστο µέγεθος κύκλου ώστε τα χονδροκύτταρα να
προσκολληθούν επιλεκτικά µέσα σε αυτούς και να αποκτήσουν κυκλικό
σχήµα.
Όπως φαίνεται στο σχήµα 6.23, σε επιφάνειες που έφεραν κυκλικές δοµές µε
διάµετρο/διάκεντρο 8 µm/18 µm (1), 10 µm/20 µm (2), 10 µm/30 µm (3) και
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20 µm/40 µm (4), το κυτταρόπλασµα των χονδροκυττάρων δεν περιορίζεται
µέσα σε έναν µόνο κύκλο. Αυτό συµβαίνει διότι το µέγεθος των
χονδροκυττάρων είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των κύκλων. Για το λόγο
αυτό τα κύτταρα τείνουν να εκτείνουν φιλοπόδια σε γειτονικούς κύκλους
πυριτίου προκειµένου να δηµιουργήσουν πολλαπλά σηµεία σύνδεσης µε την
επιφάνεια και να µπορέσουν να αναπτυχθούν σε αυτές.

1α

1β

1γ

2α

2β

2γ

3α

3β

4α

4β

Σχήµα 6.23: Καλλιέργεια χονδροκυττάρων σε σχηµατοποιηµένες µε φωτολιθογραφία
επιφάνειες για µία ηµέρα. Τα δείγµατα εξετάστηκαν σε µικροσκόπιο φθορισµού
(σειρές εικόνων α και β) ή και σε οπτικό µικροσκόπιο (σειρά εικόνων γ). Οι δοµές στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες έχουν διάµετρο/διάκεντρο (1) 8 µm /18 µm, (2) 10 µm/20
µm, (3) 10 µm /30 µm και (4) 20 µm/40 µm

Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρουσιάζονται και στο Σχήµα 6.24, όπου τα
χονδροκύτταρα καλλιεργήθηκαν σε επιφάνειες σχηµατοποιηµένες µε κύκλους
διαγώνιας διάταξης. Αναλυτικά η διάµετρος/διάκεντρος των κύκλων ήταν 8
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µm/28 µm (3), 10 µm/30 µm (1α και 1β), 20 µm/30 µm (2α και 2β) και 20
µm/40 µm (4).

1α

1β

2α

2β

3

4

Σχήµα 6.24: Καλλιέργεια χονδροκυττάρων για 1 ηµέρα σε σχηµατοποιηµένες µε
φωτολιθογραφία επιφάνειες που φέρουν κυκλικές δοµές σε διαγώνια διάταξη µε
διάµετρο/διάκεντρο (1) 10 µm/30 µm, (2) 20 µm/30 µm, (3) 8 µm/28 µm και (4) 20 µm/40
µm. Τα δείγµατα εξετάστηκαν σε µικροσκόπιο φθορισµού (εικόνες 1α, 1β, 2α, και 2β)
ή σε οπτικό µικροσκόπιο (3 και 4)

Είναι φανερό ότι τα κύτταρα και σε αυτή την περίπτωση δεν µπορούν να
περιοριστούν σε κύκλους µε διάµετρο από 8 έως 20 µm. Επίσης, σε αυτή την
περίπτωση η διάταξη των κύκλων δεν φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην
προσκόλληση των κυττάρων, αφού όπως αποδείχτηκε και στις δυο
περιπτώσεις (διαγώνια ή οριζόντια διάταξη κύκλων), τα κύτταρα εκτείνουν
φιλοπόδια δηµιουργώντας σηµεία πρόσδεσης µε περισσότερες της µιας
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περιοχές πυριτίου, εκτεινόµενα πάνω από τις ενδιάµεσες καλυµµένες από
PVA περιοχές.
Στη συνέχεια, µελετήθηκε η δυνατότητα προσκόλλησης των κυττάρων σε
κύκλους µεγαλύτερης διαµέτρου (50-100 µm), οι οποίοι βρίσκονται
διατεταγµένοι είτε σε οριζόντια είτε σε διαγώνια διάταξη. Στις εικόνες του
σχήµατος 6.25, απεικονίζονται χονδροκύτταρα που έχουν καλλιεργηθεί για 1
ηµέρα σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε κύκλους σε οριζόντια διάταξη και
διάµετρο/διάκεντρο: 50 µm/100 µm (1), 50 µm/200 µm (2), και 100 µm/300
µm (3). Όπως φαίνεται, σε όλες τις υπό εξέταση επιφάνειες, τα
χονδροκύτταρα προσκολλώνται επιλεκτικά εντός των κυκλικών δοµών
πυριτίου. Επίσης παρατηρείται ότι στη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε
διάµετρο/διάκεντρο κύκλων 50 µm/100 µm (Σχήµα 6.25, εικόνες 1α και 1β), ο
αριθµός των κυττάρων που έχουν προσκολληθεί στις κυκλικές περιοχές
πυριτίου είναι αρκετά µεγαλύτερος σε σχέση µε τις επιφάνειες που φέρουν
κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 50 µm/200 µm και 100 µm/300 µm, γεγονός
που υποδεικνύει ότι κυκλικές δοµές µε διάµετρο/διάκεντρο 50 µm/100 µm
είναι το βέλτιστο µέγεθος για την προσκόλληση και ανάπτυξη µεµονωµένων
κυττάρων.
Όπως διαπιστώνεται από την σύγκριση των εικόνων του Σχήµατος 6.25,
όταν η διάκεντρος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 200 µm (εικόνες 2α, 2β και 3α,
3β) σε κάθε κύκλο πυριτίου, ανεξάρτητα από την διάµετρο του κύκλου (50 ή
100 µm) προσκολλώνται περισσότερα χονδροκύτταρα από ότι στους
κύκλους ίδιας διαµέτρου όταν η διάκεντρος είναι µικρότερη των 200 µm. Αυτό
ενδεχοµένως να οφείλεται στο ότι τα κύτταρα προτιµούν να περιοριστούν
στον ίδιο κύκλο, από το να εκτείνουν φιλοπόδια στην επιφάνεια της
διασταυρωµένης PVA προκειµένου να αγκυροβολήσουν σε γειτονικό κύκλο
πυριτίου.
Αντίστοιχα αποτελέσµατα λαµβάνονται και από επιφάνειες που φέρουν
κύκλους σε διαγώνια διάταξη µε διάµετρο/διάκεντρο 50 µm/200 µm (Σχήµα
6.26, εικόνα 1α), 100 µm/200 µm (Σχήµα 6.26, εικόνες 2α και 2β) και 100
µm/300 µm (Σχήµα 6.26, εικόνες 3α και 3β). Όπως είναι φανερό από τις
εικόνες, η προσκόλληση των χονδροκυττάρων µειώνεται καθώς το µέγεθος
των κύκλων και η µεταξύ τους απόσταση αυξάνεται, λόγω του ότι τα κύτταρα
αδυνατούν να απλώσουν προεξοχές σε τόσο µεγάλες αποστάσεις. Στην
εικόνα 6.26 2β, διακρίνονται λεπτοµέρειες του κυτταροσκελετού ενός
κυττάρου που έχει προσκολληθεί σε κύκλο διαµέτρου 100 µm. Το κύτταρο
έχει εκτείνει αρκετά φιλοπόδια και λαµελιπόδια, µε τα οποία ανιχνεύει εάν το
περιβάλλον υπόστρωµα είναι «φιλικό» ή όχι. Οι προεκτάσεις αυτές και κατά
συνέπεια το κύτταρο περιορίζονται εντός των ορίων του κύκλου, καθώς το
κύτταρο αποφεύγει την περιβάλλουσα περιοχή της διασταυρωµένης PVA.
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1α

1β

2α

2β

3α

3β

Σχήµα 6.25: Φωτογραφίες από µικροσκόπιο φθορισµού χονδροκυττάρων
προσκολληµένων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου µε οριζόντια διάταξη
κύκλων διαµέτρου/διακέντρου: 50 µm/100 µm (1), 50 µm/200 µm (2) και 100 µm/300 µm
(3)

Συµπερασµατικά, η καταλληλότερη δοµή για την επιλεκτική προσκόλληση
των χονδροκυττάρων στους κύκλους πυριτίου και για την απόκτηση κυκλικού
σχήµατος του κυτταροσκελετού είναι οι κύκλοι διαµέτρου 50 µm και
διακέντρου 100 µm, είτε σε οριζόντια είτε σε διαγώνια διάταξη.
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1α

1β

2α

2β

3α

3β

Σχήµα 6.26: Φωτογραφίες από µικροσκόπιο φθορισµού χονδροκυττάρων
προσκολληµένων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου µε διαγώνια διάταξη
κύκλων διαµέτρου/διακέντρου: 50 µm/100 µm (1), 50 µm/200 µm (2) και 100 µm/300 µm
(3)

6.6.2
Μελέτη
πολλαπλασιασµού
χονδροκυττάρων
σε
σχηµατοποιηµένες µε λεπτό υµένιο PVA επιφάνειες κυκλικών δοµών
Μελετήθηκε
ο
πολλαπλασιασµός
των
χονδροκυττάρων
στις
σχηµατοποιηµένες µε κυκλικές δοµές επιφάνειες, διαµέτρου/διακέντρου 20
µm/40 µm, 50 µm/100 µm και 50 µm/200 µm. Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν
µε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου καθώς και µε καλλιεργητικό
τρυβλίο (δείγµα αναφοράς). Για το σκοπό αυτό, χονδροκύτταρα
καλλιεργήθηκαν στις παραπάνω επιφάνειες για µία και οχτώ ηµέρες σε
εναιώρηµα κυττάρων αρχικής πυκνότητας 105 κύτταρα/ml και ακολούθησε
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χρώση του κυτταροσκελετού και του πυρήνα. Τα δείγµατα εξετάστηκαν σε
µικροσκόπιο φθορισµού και η καταµέτρηση έγινε µε χρήση του
προγράµµατος Image Pro Plus 7.0.

1α

1β

2α

2β

3α

3β

4α

4β

5α

5β

Σχήµα 6.27: Φωτογραφίες από µικροσκόπιο φθορισµού χονδροκυττάρων που έχουν
καλλιεργηθεί για α) 1 ηµέρα και β) 8 ηµέρες σε (1) καλλιεργητικό τρυβλίο, (2) µη
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου, καθώς και σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε
κυκλικές δοµές διαµέτρου/διακέντρου (3) 20 µm/40 µm, (4) 50 µm/100 µm και (5) 50
µm/200 µm
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Στο σχήµα 6.27 παρατίθενται εικόνες από χονδροκύτταρα προσκολληµένα
στις υπό εξέταση επιφάνειες µετά από 1 (α) και 8 (β) ηµέρες καλλιέργειας
αντίστοιχα.
Από τη σύγκριση των εικόνων διαπιστώνεται πως ο αριθµός των
προσκολληµένων κυττάρων αυξάνεται σε όλες τις επιφάνειες µε την πάροδο
του χρόνου. Επίσης, όπως ήταν αναµενόµενο στους κύκλους µε διάµετρο 20
µm (Σχήµα 6.27 3β), τα κύτταρα δεν έχουν κυκλικό σχήµα καθώς το µέγεθος
των κύκλων δεν επαρκεί για την προσκόλληση και ανάπτυξη µεµονωµένων
κυττάρων, µε αποτέλεσµα τα κύτταρα να αγκιστρώνονται σε περισσότερες
από µια περιοχές πυριτίου για να συγκρατηθούν στην επιφάνεια και να
πολλαπλασιαστούν.
Από τη γραφική παράσταση του σχήµατος 6.28 φαίνεται ότι τα κύτταρα στη
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 20 µm/40 µm
έχουν ρυθµό πολλαπλασιασµού συγκρίσιµο µε αυτόν στο τρυβλίο και τη µη
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια. ∆ιαπιστώνεται ότι το πυρίτιο δεν επηρεάζει
καθόλου τον ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων αφού είναι ίδιος µε
αυτόν που προσδιορίστηκε για τα κύτταρα που καλλιεργούνται στο τρυβλίο.
Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι τα κύτταρα έχουν τον µεγαλύτερο ρυθµό
πολλαπλασιασµού στην επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και
διακέντρου 100 µm, ενώ στους κύκλους ίδιας διαµέτρου αλλά διπλάσιας
διακέντρου ο ρυθµός πολλαπλασιασµού τους µειώνεται στο µισό.

Σχήµα 6.28: Γραφική παράσταση του ρυθµού πολλαπλασιασµού των
χονδροκυττάρων σε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια Si, καλλιεργητικό τρυβλίο και
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 20/40, 50/100, και
50/200 µm

Ακολούθησε καταµέτρηση των κυττάρων, εντός και εκτός κύκλων για µια και
οκτώ ηµέρες καλλιέργειας για τις δυο διαφορετικές διατάξεις κύκλων µε
διάµετρο 50 µm. Βρέθηκε ότι µετά από µια ηµέρα καλλιέργειας και στις δυο
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διατάξεις όλα τα κύτταρα είναι προσκολληµένα εντός των κυκλικών δοµών
πυριτίου. Μετά από καλλιέργεια οκτώ ηµερών στην επιφάνεια µε κύκλους
διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 200 µm το 41% των κυττάρων είναι
προσκολληµένα στις περιοχές της διασταυρωµένης PVA που παρεµβάλλεται
µεταξύ των κύκλων πυριτίου. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες του
σχήµατος 6.29 (αριστερά), το κυτταρόπλασµα των κυττάρων που έχουν
καλλιεργηθεί για 8 ηµέρες στις επιφάνειες που η διάκεντρος των κύκλων είναι
200 µm επεκτείνεται εκτός των κυκλικών δοµών και τα κύτταρα αποκτούν
µορφολογία όµοια µε αυτή των ινοβλαστών, ενώ τα χονδροκύτταρα που
έχουν καλλιεργηθεί σε κυκλικές δοµές µε διάκεντρο 100 µm διατηρούν το
κυκλικό τους σχήµα.

Σχήµα 6.29: Εικόνες από µικροσκόπιο φθορισµού χονδροκυττάρων που έχουν
καλλιεργηθεί για 8 ηµέρες σε σχηµατοποιηµένη επιφάνεια που φέρει κύκλους
διαµέτρου/διακέντρου 50/100 µm (αριστερά) και 50/200 µm (δεξιά)

Το γεγονός ότι τα κύτταρα αρχικά προσκολλώνται επιλεκτικά στις κυκλικές
δοµές διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 200 µm, ενώ µετά το πέρας 8 ηµερών
ένα µεγάλο ποσοστό αυτών βρίσκονται προσκολληµένα εκτός των κύκλων,
θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα µετανάστευσης των κυττάρων σε
γειτονικούς κύκλους. Επειδή όµως η διάκεντρος είναι µεγάλη, τα κύτταρα δεν
είναι δυνατόν να εκτείνουν τόσο µακριά φιλοπόδια και να σχηµατίσουν
εστιακές προσφύσεις µε την επιφάνεια, µε αποτέλεσµα κάποια από αυτά να
προσκολλώνται ασθενώς στην διασταυρωµένη PVA. Αυτό µπορεί επίσης να
συµβάλλει στο µειωµένο ρυθµό πολλαπλασιασµού που προσδιορίστηκε για
τα συγκεκριµένα κύτταρα. Αντίθετα στις επιφάνειες µε κύκλους
διαµέτρου/διακέντρου 50 µm/100 µm, τα κύτταρα µπορούν να
πολλαπλασιάζονται ανεµπόδιστα και να µεταναστεύουν διανύοντας την
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απόσταση της διασταυρωµένης PVA χωρίς να δηµιουργούν εστιακές επαφές
πάνω σε αυτήν αλλά µόνο µέσα στους κύκλους πυριτίου.
Επίσης, έγινε καταµέτρηση των κύκλων που είχαν καταλειφθεί από ένα
τουλάχιστον κύτταρο στις δύο σχηµατοποιηµένες επιφάνειες διαµέτρου 50
µm. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.2, στην επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου
50 µm και διακέντρου 100 µm οι κατειληµµένοι µε τουλάχιστον ένα κύτταρο
κύκλοι αυξήθηκαν κατά 21% µετά από καλλιέργεια 8 ηµερών σε σχέση µε την
1 ηµέρα, ενώ στην επιφάνεια µε κύκλους ίδιας διαµέτρου αλλά διακέντρου
200 µm αυξήθηκαν µόνο κατά 2%.
Πίνακας 6.2: Ποσοστό κατειληµµένων µε τουλάχιστον ένα κύτταρο κύκλων για µια και
οκτώ ηµέρες καλλιέργειας στις σχηµατοποιηµένες µε κύκλους επιφάνειες
διαµέτρου/διακέντρου 50/100 και 50/200

Σχηµατοποιηµένη
επιφάνεια

Ποσοστό
κατειληµµένων
κύκλων µετά από 1
ηµέρα καλλιέργειας

Ποσοστό
κατειληµµένων
κύκλων µετά από 8
ηµέρες καλλιέργειας

50/100 (µm)

53%

74%

50/200 (µm)

69%

38%

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, προκύπτει ότι όσον αφορά το µέγεθος και
τη διάταξη των δοµών που πρέπει να δηµιουργηθούν στο λεπτό υµένιο PVA
προκειµένου να ευνοείται η προσκόλληση και ανάπτυξη των
χονδροκυττάρων είναι κύκλοι διαµέτρου/διακέντρου 50 µm/100 µm είτε σε
οριζόντια είτε σε διαγώνια διάταξη. Με την συγκεκριµένη σχηµατοποίηση, τα
κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να προσκολληθούν επιλεκτικά µέσα στους
κύκλους πυριτίου και να προσαρµόσουν τη µορφολογία του κυτταροσκελετού
τους στις κυκλικές περιοχές αποκτώντας έτσι µορφολογία όµοια µε αυτή που
έχουν µέσα στον οργανισµό. Επιπλέον, µε αυτή τη δοµή κύκλων
διαπιστώνεται ότι τα χονδροκύτταρα έχουν την ικανότητα να
πολλαπλασιάζονται και να µεταναστεύουν σε γειτονικές κυκλικές περιοχές
χωρίς να επηρεάζονται από την παρουσία των ενδιάµεσων περιοχών της
διασταυρωµένης PVA.

6.6.3 Ποσοτικοποίηση του mRNA της αγκρεκάνης των κυττάρων που
έχουν καλλιεργηθεί στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µέσω της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο
Αφού καθορίστηκε το βέλτιστο µέγεθος δοµών για την καλλιέργεια
χονδροκυττάρων προκειµένου αυτά να διατηρούν το κυκλικό τους σχήµα και
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να πολλαπλασιάζονται ανεµπόδιστα, µελετήθηκε εάν οι εν λόγω επιφάνειες
βοηθούν και στην αναδιαφοροποίηση των κυττάρων. Για τον σκοπό αυτό,
προσδιορίστηκε ποσοτικά το mRNA της αγκρεκάνης κυττάρων που
καλλιεργήθηκαν σε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου, σε
σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 50 µm/100µm
και σε καλλιεργητικό τρυβλίο. Στις υπό µελέτη επιφάνειες επιστρώθηκε ο
ίδιος αριθµός χονδροκυττάρων και ακολούθησε καλλιέργεια για οκτώ ηµέρες.
Στη συνέχεια, έγινε αποµόνωση του RNA και από τα τρία δείγµατα, όπως
περιγράφεται στο εδάφιο 5.12, και έλεγχος της καθαρότητάς του µε
προσδιορισµό του λόγου των απορροφήσεων στα 260 και 280 nm. Καθαρό
από πρωτεϊνικά στοιχεία θεωρείται το RNA του οποίου ο λόγος των
απορροφήσεων A260nm/A280nm είναι 1,9-2,1. Ο λόγος που προσδιορίστηκε στα
τρία δείγµατα ήταν 2, δηλαδή το RNA που αποµονώθηκε ήταν υψηλής
καθαρότητας. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του RNA και στα
τρία δείγµατα µε µέτρηση της απορρόφησής του στα 260 nm. Τιµή
απορρόφησης ίση µε 1 αντιστοιχεί σε συγκέντρωση 40 µg/ml. Βρέθηκε ότι,
στο καλλιεργητικό τρυβλίο η συγκέντρωση του RNA ήταν 296 ng/µl, στην
επιφάνεια πυριτίου 40,6 ng/µl και στη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια κυκλικών
δοµών 33,4 ng/µl. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν 213,5 ng από κάθε
δείγµα RNA για την παραγωγή cDNA, όπως περιγράφεται στο Εδάφιο 5.13,
µε qRT-PCR. Ως γονίδιο αναφοράς, χρησιµοποιήθηκε το γονίδιο της
αφυδρογονάσης της φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης (GlycerAldehyde
Phosphate Dehydrogenase, GAPDH).
Για τη ποσοτικοποίηση του mRNA του γονιδίου στόχου και του γονιδίου
αναφοράς χρησιµοποιήθηκε η εκθετική φάση της αντίδρασης από την οποία
προσδιορίστηκε η τιµή Ct (threshold cycle). Στην συνέχεια οι τιµές Ct που
προσδιορίστηκαν για το mRNA της αγκρεκάνης (γονίδιο-στόχος) στα υπό
εξέταση δείγµατα κανωνικοποιήθηκαν ως προς τις αντίστοιχες τιµές του
mRNA της GADPH (ενδογενές γονίδιο αναφοράς). Η κανονικοποίηση ως
προς το γονίδιο αναφοράς είναι απαραίτητη για να απαλειφθούν διαφορές
µεταξύ των δειγµάτων, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε διαφορετική
συγκέντρωση του αρχικού υποστρώµατος (cDNA) ή σε διαφορές στην
απόδοση της αντίδρασης ενίσχυσης.
Ο υπολογισµός της κανονικοποιηµένης τιµής Ct για κάθε δείγµα (2-∆∆Ct) έγινε
βάσει του µαθηµατικού τύπου που περιγράφεται στο Εδάφιο 5.14. Στον
Πίνακα 6.3, παρατίθενται οι τιµές Ct και για τις τρεις επιφάνειες, για το γονίδιο
αναφοράς και για το γονίδιο-στόχο, καθώς και η κανονικοποίηση των τιµών
των δειγµάτων ως προς την επιφάνεια αναφοράς (καλλιεργητικό τρυβλίο).
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Πίνακας 6.3: Πίνακας τιµών Ct για το γονίδιο GADPH, το γονίδιο της αγκρεκάνης, και
-∆∆Ct
των κανονικοποιηµένων τιµών ως προς το καλλιεργητικό τρυβλίο ( 2
)

Eπιφάνειες
καλλιέργειας
κυττάρων

Ct γονιδίου αναφοράς GADPH

Tρυβλίο

21,52 ± 0,13

27.9 ± 0,81

1,00

Επιφάνεια Si

21,55 ± 0,13

27.95 ± 0,36

1,01 ± 0,25

Σχηµατοποιη
µένη
επιφάνεια
(50/100 µm)

21,68 ± 0,68

26.06 ± 0,16

4,03 ± 0,45

Ct γονιδίου αγκρεκάνης

M

-∆∆Ct

2

Στο σχήµα 6.30 παρουσιάζεται η σχετική έκφραση του γονιδίου της
αγκρεκάνης στην µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου και στην
σχηµατοποιηµένη µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100 µm ως
προς το καλλιεργητικό τρυβλίο. Όπως φαίνεται από το ραβδόγραµµα, η
έκφραση του γονιδίου της αγκρεκάνης στην µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια
πυριτίου είναι ίδια µε αυτήν στο τρυβλίο, ενώ όταν τα κύτταρα περιορίζονται
στις κυκλικές δοµές η έκφραση της αγκρεκάνης αυξάνεται στατιστικώς
σηµαντικά (p=0,0433<0,05) κατά τέσσερις φορές. ∆ηλαδή, όταν τα
χονδροκύτταρα καλλιεργήθηκαν για οχτώ ηµέρες στη σχηµατοποιηµένη
επιφάνεια η έκφραση της αγκρεκάνης αυξήθηκε σε σχέση µε το τρυβλίο. Άρα,
η µορφολογία του κυττάρου επηρεάζει σηµαντικά την έκφραση µιας από τις
χαρακτηριστικές πρωτεΐνες των χονδροκυττάρων, η οποία όταν
καλλιεργούνται σε επίπεδες επιφάνειες και χάνουν το κυκλικό τους σχήµα,
µειώνεται. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί
αποτελεί ένδειξη αναδιαφοροποίησης των χονδροκυττάρων. Για να
επιβεβαιωθεί η αυξηµένη έκφραση αγκρεκάνης στα κύτταρα που
καλλιεργούνται στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πραγµατοποιήθηκε και
ποσοτικός προσδιορισµός της αγκρεκάνης στο κυτταρόπλασµα µε
ανοσοκυτταρολογία.
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Σχήµα 6.30: Σχετική έκφραση του mRNA της αγκρεκάνης κυττάρων που είχαν
καλλιεργηθεί σε τρυβλίο (επιφάνεια αναφοράς), σε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια
πυριτίου και σε επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100 µm. H
στατιστική ανάλυση έγινε µε το Student t-test και τα επίπεδα σηµαντικότητας
συµβολίζονται µε *p=0,0002<0,05 και **p=0,00103<0,05

6.6.4 Ανίχνευση της αγκρεκάνης µε ανοσοκυτταρολογία σε
χονδροκύτταρα καλλιεργηµένα σε σχηµατοποιηµένη και µη επιφάνεια
πυριτίου
Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αυξηµένη έκφραση αγκρεκάνης στα
χονδροκύτταρα που καλλιεργούνται σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες σε
σχέση µε τις επιφάνειες αναφοράς, πραγµατοποιήθηκε καλλιέργεια
χονδροκυττάρων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες, σε επιφάνεια Si και σε
καλλιεργητικά τρυβλία και ακολούθησε ανίχνευση της αγκρεκάνης στο
κυτταρόπλασµα ανοσοκυτταρολογία (Εδάφιο 5.11). Συγκεκριµένα, ίδιος
αριθµός χονδροκυττάρων επιστρώθηκε σε καλλιεργητικά τρυβλία (δείγµατα
αναφοράς), σε επιφάνεια πυριτίου και σε σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε
κύκλους διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100 µm και καλλιεργήθηκαν για 8
ηµέρες. Στη συνέχεια, µε τη χρήση µονοκλωνικού αντισώµατος κατά της
αγκρεκάνης και δευτέρου αντισώµατος αιγός κατά των γ-σφαιρινών ποντικού
επισηµασµένο µε φθορίζουσα έγινε ποσοτικοποίηση της αγκρεκάνης στο
κυτταρόπλασµα. Στο σχήµα 6.31, παρατίθενται χαρακτηριστικές εικόνες από
µικροσκόπιο φθορισµού χονδροκυττάρων τα οποία είχαν καλλιεργηθεί στα
τρία διαφορετικά υποστρώµατα.
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Όπως προκύπτει από τις εικόνες του σχήµατος 6.31, τα κύτταρα που είχαν
καλλιεργηθεί στις σχηµατοποιηµένες µε κύκλους επιφάνειες (6.31, εικόνα 3)
έχουν πολύ περισσότερη αγκρεκάνη στο κυτταρόπλασµα τους τόσο σε
σχέση µε αυτά που είχαν καλλιεργηθεί σε τρυβλίο (6.31, εικόνα 1) όσο και µε
αυτά που είχαν καλλιεργηθεί στην µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου
(6.31, εικόνα 2). Ο φθορισµός της αγκρεκάνης φαίνεται µε κόκκινη χρώση.
Στη συνέχεια, έγινε ποσοτική µέτρηση της έντασης φθορισµού µε το
πρόγραµµα Image Pro Plus 7.0 για 100 κύτταρα από κάθε υπόστρωµα, και
υπολογίστηκαν οι µέσες τιµές του σήµατος φθορισµού ανά κύτταρο οι οποίες
παρουσιάζονται στο σχήµα 6.32.

1

2

3

Σχήµα 6.31: Ανίχνευση αγκρεκάνης σε χονδροκύτταρα που είχαν καλλιεργηθεί για
οχτώ ηµέρες σε (1) καλλιεργητικό τρυβλίο (δείγµα αναφοράς), (2) επιφάνεια πυριτίου
και (3) σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου 50 µm, διακέντρου 100 µm

Όπως διαπιστώνεται από το σχήµα 6.32, η συσσωρευµένη στο
κυτταρόπλασµα αγκρεκάνη στα κύτταρα που έχουν αποκτήσει κυκλικό
σχήµα µετά από την καλλιέργεια τους στην σχηµατοποιηµένη επιφάνεια, είναι
αυξηµένη περίπου 20 φορές σε σχέση µε αυτή που συσσωρεύεται στα
κύτταρα που έχουν καλλιεργηθεί σε τρυβλίο και έχουν αποκτήσει σχήµα
ινοβλαστών. Η αντίστοιχη αύξηση της αγκρεκάνης που παρατηρείται στα
χονδροκύτταρα τα οποία έχουν καλλιεργηθεί στην µη σχηµατοποιηµένη
επιφάνεια πυριτίου, είναι σχεδόν 2,5 φορές σε σχέση µε αυτά που έχουν
καλλιεργηθεί στο τρυβλίο.
Συµπερασµατικά, µε την καλλιέργεια χονδροκυττάρων σε επιφάνειες
σχηµατοποιηµένου υµενίου PVA το οποίο φέρει κύκλους πυριτίου διαµέτρου
50 µm και διακέντρου 100 µm µπορεί να επιτευχθεί επιλεκτική προσκόλληση
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και κατευθυνόµενη µορφοποίηση χονδροκυττάρων, ώστε το σχήµα τους να
είναι κυκλικό προσοµοιάζοντας όσο το δυνατόν µε αυτό που έχουν µέσα
στον οργανισµό. Η σχηµατοποίηση του υποστρώµατος δεν έχει επίδραση
µόνο στο σχήµα των κυττάρων αλλά και στη έκφραση και συσσώρευση της
αγκρεκάνης που είναι χαρακτηριστική πρωτεΐνη των χονδροκυττάρων.

Σχήµα 6.32: Ραβδόγραµµα έντασης φθορισµού ανά κύτταρο µετά από καλλιέργεια
χονδροκυττάρων για 8 ηµέρες σε τρυβλίο, σε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια
πυριτίου και σε σχηµατοποιηµένη µε κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 50 µm/100µm
επιφάνεια. H
στατιστική ανάλυση έγινε µε το Student t-test και τα επίπεδα
σηµαντικότητας συµβολίζονται * p=0.0007 και **p<0.0001
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µελετήθηκε η
βιωσιµότητα, ο πολλαπλασιασµός και η µορφολογία διαφόρων κυττάρων σε
επιφάνειες πυριτίου που έφεραν λεπτό υµένιο πολυ(βινυλικής αλκοόλης)
(PVA) σχηµατοποιηµένο µε φωτολιθογραφία, το οποίο αποτρέπει τη
προσκόλληση κυττάρων στην επιφάνειά του.
Η φωτολιθογραφική διαδικασία σχηµατοποίησης του υµενίου της PVA
αναπτύχθηκε στα πλαίσια µελέτης που διεξήχθη στο Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» µε στόχο την
σχηµατοποίηση υποστρωµάτων για την επιλεκτική ακινητοποίηση
πρωτεϊνών και αποτέλεσε µέρος της διδακτορικής διατριβής της ∆ρ Π. Παυλή
[43]. Η µέθοδος βασίζεται στη δηµιουργία ενός αδιάλυτου σε υδατικά
διαλύµατα υµενίου PVA κατά την έκθεση του σε υπεριώδη ακτινοβολία
παρουσία του φωτοευαισθητοποιητή 12-βολφραµοφωσφορικό οξύ
(H3PW 12O40) (ΠΟΜ). Παρουσία του ΠΟΜ, τα µόρια της PVA οξειδώνονται
µερικώς µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σταυροδεσµών. Όταν η έκθεση
πραγµατοποιηθεί µέσω µιας κατάλληλα διαµορφωµένης µάσκας, οι περιοχές
του υµενίου που εκτίθενται καθίστανται αδιάλυτες ενώ οι περιοχές που δεν
έχουν εκτεθεί στην ακτινοβολία αποµακρύνονται κατά το στάδιο της
εµφάνισης µε τη χρήση ενός µίγµατος µεθανόλης-νερού 1:1. Οι
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που παρασκευάστηκαν σε υποστρώµατα
πυριτίου παρουσίαζαν επιλεκτική ακινητοποίηση πρωτεϊνικών µορίων στις
περιοχές του υποστρώµατος στις οποίες είχε αποµακρυνθεί η PVA και
µηδενική ακινητοποίηση στις περιοχές του υµενίου της διασταυρωµένης
PVA. Ένα από τα χαρακτηριστικά της σχηµατοποιηµένης επιφάνειας που την
καθιστά κατάλληλη για ακινητοποίηση πρωτεϊνών και πιθανότατα κυττάρων
είναι η υψηλή βιοσυµβατότητα της PVA σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο
πιθανώς τοξικός φωτοευαισθητοποιητής ΠΟΜ αποµακρύνεται πλήρως από
το υµένιο της διασταυρωµένης PVA κατά το στάδιο της εµφάνισης.
Λόγω της πολύ υψηλής επιλεκτικότητας που επιτεύχθηκε µε χρήση
σχηµατοποιηµένου λεπτού υµενίου PVA ως προς την ακινητοποίηση
πρωτεϊνών αποφασίστηκε στην παρούσα εργασία να µελετηθούν αντίστοιχες
επιφάνειες ως προς τη δυνατότητα επιλεκτικής ακινητοποίησης κυττάρων
καθώς και ως προς την επίδρασή τους στη βιωσιµότητα, τον
πολλαπλασιασµό, τη µορφολογία και τις βιολογικές ιδιότητες διαφόρων
κυττάρων.
Τα κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη ήταν κύτταρα της
σειράς U-87 MG, τα οποία προέρχονται από ανθρώπινο πολυµορφικό
γλοιοβλάστωµα και έχουν ιδιότητες αστροκυττάρων, κύτταρα της κυτταρικής
σειράς PC-12, τα οποία προέρχονται από φαιοχρωµοκύττωµα αρουρραίου
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και αποκτούν ιδιότητες φυσιολογικών νευρικών κυττάρων όταν επωαστούν
µε τον αυξητικό παράγοντα NGF και τέλος, φυσιολογικά χονδροκύτταρα που
αποµονώθηκαν από ανθρώπινο αρθρικό χόνδρο.
Αρχικά εξετάστηκε η προσκόλληση των τριών τύπων κυττάρων τόσο σε µη
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου όσο και σε υµένια διασταυρωµένης
PVA που είχαν παρασκευαστεί σε δισκία πυριτίου και βρέθηκε ότι τα κύτταρα
της σειράς U-87 MG και τα φυσιολογικά ανθρώπινα χονδροκύτταρα είχαν τη
δυνατότητα προσκόλλησης στις µη τροποποιηµένες επιφάνειες πυριτίου.
Αντίθετα, τα κύτταρα της σειράς PC-12 προσκολλώνταν στην επιφάνεια
πυριτίου µόνο εφόσον αυτή είχε προηγουµένως τροποποιηθεί µε κολλαγόνο
τύπου IV. Και τα τρία είδη κυττάρων δεν προσκολλώνταν στο υµένιο της
διασταυρωµένης PVA. Στη συνέχεια, µελετήθηκε η προσκόλληση των
κυττάρων σε σχηµατοποιηµένα υµένια PVA τα οποία είχαν δηµιουργηθεί µε
φωτολιθογραφία σε επιφάνειες πυριτίου µη τροποποιηµένες ή
τροποποιηµένες µε κολλαγόνο τύπου IV. Οι δοµές περιελάµβαναν γραµµές
υποστρώµατος ποικίλου εύρους (από 3.75 µm έως 30 µm) οι οποίες
εναλλάσσονταν µε ίδιου εύρους γραµµών PVA. Παρατηρήθηκε ότι όταν το
εύρος των γραµµών ήταν µεγαλύτερο από 10 µm, και τα τρία είδη κυττάρων
προσκολλώνταν επιλεκτικά στις περιοχές που υπήρχε πυρίτιο ή στις
επιφάνειες πυριτίου τροποποιηµένες µε κολλαγόνο τύπου IV και όχι στις
περιοχές της διασταυρωµένης PVA. Αντίθετα, όταν η καλλιέργεια των
κυττάρων πραγµατοποιήθηκε σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε πλάτος
γραµµών ίσο ή µικρότερο από 10 µm, διαπιστώθηκε ότι τα κύτταρα των
σειρών PC-12 και U-87 MG δεν προσκολλήθηκαν καθόλου σε αυτές, λόγω
του ότι το µέγεθος των κυττάρων είναι µεγαλύτερο από το εύρος της γραµµής
του υποστρώµατος.
Ακολούθησε περαιτέρω µελέτη για την εύρεση της δοµής µε την οποία
επιτυγχάνεται η υψηλότερη επιλεκτικότητα ως προς την προσκόλληση των
κυττάρων για κάθε είδος κυττάρου. Για τα κύτταρα της σειράς U-87 MG,
ύστερα από 24 ώρες καλλιέργειας σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε
πλάτος γραµµών από 12.5 µm έως 50 µm, βρέθηκε ότι σχηµάτιζαν
γραµµικές συστοιχίες για εύρος γραµµών πυριτίου 20-25 µm και µπορούσαν
να συνδεθούν µεταξύ τους εκτείνοντας φιλοπόδια κατά µήκος των γραµµών
πυριτίου. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι µε αύξηση του πλάτους των γραµµών
πυριτίου από 22.5 µm στα 50 µm, αυξήθηκε ο αριθµός των προσκολληµένων
κυττάρων και µειώθηκε ο αριθµός των κυττάρων που προσκολλώνται στις
γραµµές PVA, µε την µεγαλύτερη επιλεκτικότητα να επιτυγχάνεται για εύρος
γραµµών 50 µm. Το αποτέλεσµα αυτό καταδεικνύει την προτίµηση των
κυττάρων να αναπτύσσονται στις γραµµές πυριτίου και όχι στις γραµµές
PVA, αλλά και το γεγονός ότι τα κύτταρα δεν επηρεάζονται από τη
διασταυρωµένη PVA που περιβάλλει τις περιοχές πυριτίου στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες. Ένας ακόµη παράγοντας που µελετήθηκε για
την εύρεση της καταλληλότερης δοµής είναι η πιστότητα των κυττάρων,
δηλαδή η ευθυγράµµισή τους ως προς τις περιοχές πυριτίου των
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σχηµατοποιηµένων επιφανειών µε πλάτος γραµµών από 22,5 έως 50 µm.
Βρέθηκε ότι, τα κύτταρα είχαν καλύτερη ευθυγράµµιση ως προς τις γραµµές
πυριτίου όταν το εύρος των γραµµών κυµαινόταν από 10 έως 25 µm, µε τιµή
πιστότητας 0,96, ενώ για δοµές εύρους 40-50 µm δεν υπήρχε καλή
ευθυγράµµιση (τιµή πιστότητας 0,88) λόγω του ότι το µεγάλο εύρος των
γραµµών επέτρεπε στα κύτταρα να σχηµατίζουν µεγαλύτερη γωνία µε τις
γραµµές της PVA. Επιπλέον µελέτη έγινε για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα
κύτταρα διατηρούν την ευθυγράµµισή τους όταν καλλιεργηθούν από 1 έως 5
ηµέρες σε σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε πλάτος γραµµών 22,5 µm.
∆ιαπιστώθηκε ότι η τιµή της πιστότητας παραµένει σταθερή και ίση µε 0,96,
ενώ σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας τα κύτταρα συνεχίζουν να
πολλαπλασιάζονται. Συµπερασµατικά, τα κύτταρα της σειράς U-87 MG
εµφανίζουν επιλεκτική προσκόλληση στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε
δοµές 22,5-50 µm, ενώ το ιδανικό πλάτος γραµµών πυριτίου στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες όπου επιτυγχάνεται προσκόλληση µεγάλου
αριθµού κυττάρων µε υψηλή επιλεκτικότητα και πιστότητα είναι τα 22,5 µm.
Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε µελέτη προσκόλλησης των κυττάρων της
σειράς PC-12 σε σχηµατοποιηµένες και µη επιφάνειες πυριτίου
τροποποιηµένες µε κολλαγόνο τύπου IV, παρουσία και απουσία του
αυξητικού παράγοντα των νευρικών κυττάρων NGF. Ο παράγοντας αυτός
διαφοροποιεί τα κύτταρα προσδίδοντας τους ιδιότητες όµοιες µε αυτών των
φυσιολογικών
νευρικών
κυττάρων,
όπου
παύει
ο
κυτταρικός
πολλαπλασιασµός τους, εκτείνουν νευρίτες και γίνονται ηλεκτρικά διεγέρσιµα.
Από τα αποτελέσµατα, διαπιστώθηκε ότι όταν τα κύτταρα της σειράς PC-12
καλλιεργήθηκαν παρουσία NGF για 6 ηµέρες σε επιφάνειες που δεν είχαν
σχηµατοποιηθεί αλλά ήταν τροποποιηµένες µε κολλαγόνο τύπου IV, σταµατά
ο πολλαπλασιασµός τους και διαφοροποιούνται σε νευρικά κύτταρα
εκφύοντας νευρίτες. Αντίθετα, όταν τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν στις ίδιες
συνθήκες αλλά απουσία του NGF, δεν απέκτησαν µορφολογία νευρικών
κυττάρων και διατήρησαν την ικανότητα τους να πολλαπλασιάζονται πάνω
στις επιφάνειες. Αντίστοιχες καλλιέργειες πραγµατοποιήθηκαν και σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε εύρος γραµµών 10, 12.5 και 15 µm,
προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση των σχηµατοποιηµένων επιφανειών
στη µορφολογία των κυττάρων σε σχέση µε τις µη σχηµατοποιηµένες.
∆ιαπιστώθηκε ότι, τα διαφοροποιηµένα κύτταρα PC-12 προσκολλώνται µε
µεγάλη επιλεκτικότητα στις γραµµές πυριτίου που έχουν τροποποιηθεί µε
κολλαγόνο, εκτείνοντας νευρίτες κατά µήκος των γραµµών. Αντίθετα, στις
επιφάνειες της διασταυρωµένης PVA δεν παρατηρείται προσκόλληση
κυττάρων. Εντούτοις, η παρουσία της διασταυρωµένης PVA δεν επηρεάζει τη
διαφοροποίηση των κυττάρων όταν αυτά καλλιεργηθούν παρουσία του
αυξητικού παράγοντα NGF. Ένα εξίσου σηµαντικό εύρηµα ήταν το γεγονός
ότι η φωτολιθογραφική διαδικασία δεν επηρέασε την ικανότητα του
προσροφηµένου στην επιφάνεια κολλαγόνου τύπου IV να προάγει την
προσκόλληση των κυττάρων PC-12 στις σχηµατοποιηµένες επιφάνειες. Ως
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εκ τούτου, οι σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την προσκόλληση και την ανάπτυξη κυττάρων που αναπτύσσονται σε
εναιώρηµα µετά από τροποποίηση της επιφάνειας µε κατάλληλη συνδετική
πρωτεΐνη.
Τέλος, έγιναν µελέτες επιλεκτικής κατευθυνόµενης ακινητοποίησης και
αναδιαφοροποίησης αποδιαφοροποιηµένων φυσιολογικών ανθρώπινων
χονδροκυττάρων µε καλλιέργεια αυτών πάνω σε σχηµατοποιηµένες µε λεπτό
υµένιο PVA επιφάνειες πυριτίου. Για το σκοπό, κατασκευάστηκε µάσκα µε
την οποία ήταν δυνατόν να δηµιουργηθούν στο υµένιο της PVA κυκλικές
περιοχές πυριτίου µε διάµετρο που κυµαινόταν από 8 µm έως 100 µm και
διάκεντρο από 10 µm έως 300 µm αντίστοιχα, σε δύο διαφορετικές διατάξεις,
οριζόντια και διαγώνια. Οι κυκλικές δοµές δηµιουργήθηκαν µε σκοπό τον
περιορισµό του κυτταροσκελετού των χονδροκυττάρων σε αυτές ώστε να
αποκτήσουν µορφολογία όµοια µε αυτή των µη φυσιολογικών κυττάρων στον
αρθρικό χόνδρο, τα οποία έχουν σχήµα σφαιρικό, σε αντίθεση µε τα
αποδιαφοροποιηµένα κύτταρα των οποίων η µορφολογία προσοµοιάζει αυτή
των ινοβλαστών.
Αρχικά, προσδιορίστηκε η µορφολογία των χονδροκυττάρων (11ης γενιάς)
ύστερα από καλλιέργεια αυτών για 1 ηµέρα σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες
που φέρουν κύκλους διαφόρων µεγεθών, µε σκοπό να βρεθεί η διάµετρος
δοµής που προσδίδει στα κύτταρα µορφολογία όµοια µε αυτή των
φυσιολογικών χονδροκυττάρων. Βρέθηκε ότι τα κύτταρα δεν µπορούσαν να
περιοριστούν στις δοµές κύκλων µε διάµετρο/διάκεντρο: 8 µm/18 µm, 10
µm/20 µm, 10 µm/30 µm και 20 µm/40 µm, είτε αυτές βρίσκονταν σε
οριζόντια είτε σε διαγώνια διάταξη. Ο λόγος ήταν ότι το µέγεθος των
κυττάρων ήταν αρκετά µεγαλύτερο από το µέγεθος των δοµών, µε
αποτέλεσµα τα κύτταρα να µην περιορίζονται σε έναν κύκλο αλλά να
εκτείνουν φιλοπόδια και να αγκιστρώνονται σε πολλούς γειτονικούς κύκλους
πυριτίου, σχηµατίζοντας γέφυρες πάνω από τις περιοχές που
επικαλύπτονται µε PVA, χωρίς όµως αυτό να έχει αντίκτυπο στη βιωσιµότητα
των κυττάρων. Αντίθετα όταν τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες που έφεραν κύκλους µε διάµετρο/διάκεντρο:
50 µm/100 µm, 50 µm/200 µm, και 100 µm/300 µm, είτε σε οριζόντια είτε σε
διαγώνια διάταξη, τα χονδροκύτταρα προσκολλώνται αποκλειστικά µέσα
στους κύκλους πυριτίου. Η βέλτιστη κυκλική δοµή πυριτίου σε
σχηµατοποιηµένο λεπτό υµένιο PVA βρέθηκε ότι ήταν η δοµή µε
διάµετρο/διάκεντρο 50 µm/100 µm, καθώς στις δοµές αυτές τα
προσκολληµένα χονδροκύτταρα όχι µόνο περιορίζονται µέσα στους κύκλους
αλλά καλύπτουν όλη την επιφάνεια τους. Σε κυκλικές δοµές µε διάµετρο
µεγαλύτερη των 50 µm, όπως τα 100 µm, το σώµα των χονδροκυττάρων δεν
µπορούσε να καλύψει πλήρως τους κύκλους πυριτίου και τα κύτταρα
εξέτειναν φιλοπόδια, τα οποία είναι ένδειξη προσπάθειας εντοπισµού των
ορίων ανάπτυξή τους. Επιπλέον, όταν η διάκεντρος αυξανόταν από 100 σε
200 µm για κύκλους µε διάµετρο 50 µm, εξέλειπαν τελείως από την επιφάνεια
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κύτταρα τα οποία εκτείνονταν µεταξύ των κύκλων, πιθανότατα λόγω του
γεγονότος ότι τα κύτταρα αδυνατούν να µεταναστεύσουν σε τόσο µεγάλες
αποστάσεις πάνω από το µη φιλικό προς αυτά υµένιο της PVA.
Στη συνέχεια, µελετήθηκε ο πολλαπλασιασµός των χονδροκυττάρων (8ης
γενιάς) για 1 και 8 ηµέρες καλλιέργειας σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µε
κυκλικές δοµές διαµέτρου/διακέντρου 20 µm/40 µm, 50 µm/100 µm και 50
µm/200 µm, σε µη σχηµατοποιηµένη επιφάνεια πυριτίου και σε καλλιεργητικό
τρυβλίο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως επιφάνεια αναφοράς. Βρέθηκε ότι σε
όλες σχεδόν τις υπό εξέταση επιφάνειες, ο αριθµός των προσκολληµένων
κυττάρων ανά cm2 επιφάνειας πυριτίου αυξήθηκε µετά από οχτώ ηµέρες
καλλιέργειας σε σχέση µε τον αριθµό των κυττάρων που µετρήθηκε όταν
είχαν προσκολληθεί µετά από 1 ηµέρα καλλιέργειας. Αυτό το αποτέλεσµα
ελήφθη και για την επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου/διακέντρου 20 µm/40
µm, στις οποίες τα προσκολληµένα κύτταρα δεν περιορίζονταν σε έναν µόνο
κύκλο, χωρίς όµως αυτό να επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό τους. Εξαίρεση
αποτέλεσε η σχηµατοποιηµένη επιφάνεια µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και
διακέντρου 200 µm, καθώς σε αυτήν παρατηρήθηκε µείωση του αριθµού των
προσκολληµένων κυττάρων µετά από 8 ηµέρες καλλιέργειας. Το εύρηµα
αυτό ενισχύει το συµπέρασµα ότι τα κύτταρα έχουν την ικανότητα να
µεταναστεύουν και να πολλαπλασιάζονται πάνω στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες όταν η απόσταση µεταξύ των κύκλων τους το επιτρέπει, όταν
όµως η απόσταση είναι µεγαλύτερη των 100 µm, δεν µπορούν να
µεταναστεύσουν γιατί δεν επιβιώνουν στο δυσµενές για αυτά περιβάλλον της
PVA, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται αρνητικά η ανάπτυξη, ο
πολλαπλασιασµός και η βιωσιµότητά τους. Εποµένως, η κυκλική δοµή που
ευνοεί την επιλεκτική προσκόλληση, προσδίδει την επιθυµητή µορφολογία
και δεν παρεµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των χονδροκυττάρων είναι αυτή
µε διάµετρο 50 µm και διάκεντρο 100 µm, η οποία και χρησιµοποιήθηκε στη
συνέχεια για τη µελέτη της αναδιαφοροποίησης των αποδιαφοροποιηµένων
κυττάρων.
Είναι γνωστό, ότι κατά την καλλιέργεια των χονδροκυττάρων σε
καλλιεργητικό τρυβλίο αποδιαφοροποιούνται αποκτώντας µορφολογία όµοια
µε αυτή των ινοβλαστών, ενώ παράλληλα παρατηρείται δραστική µείωση της
σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου ΙΙ και της αγκρεκάνης και ραγδαία αύξηση
της έκφρασης του κολλαγόνου τύπου Ι, πρωτεΐνη χαρακτηριστική των
ινοβλαστών. Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η καλλιέργεια των
χονδροκυττάρων σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες µπορεί να οδηγήσει σε
αναδιαφοροποίησή τους, προσδιορίστηκε το mRNA της αγκρεκάνης και η
έκφραση της αγκρεκάνης σε κύτταρα που είχαν καλλιεργηθεί σε
σχηµατοποιηµένες επιφάνειας (διάµετρος/διάκεντρος 50 µm/100 µm), σε µη
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου καθώς και σε καλλιεργητικά τρυβλία.
Για τη µέτρηση της ποσότητας του mRNA που εκφράζεται σε αγκρεκάνη
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης
πραγµατικού χρόνου (qRT-PCR) µετά από αντίστροφη µεταγραφή του
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mRNA σε cDNA. Στις αντιδράσεις qRT-PCR χρησιµοποιήθηκε ως γονίδιο
στόχος το γονίδιο της αγκρεκάνης και ως γονίδιο αναφοράς το γονίδιο της
αφυδρογονάσης της φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης (GAPDH). Τα
αποτελέσµατα ποσοτικοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της σχετικής
ποσοτικοποίησης ως προς το γονίδιο αναφοράς. Από τα αποτελέσµατα
προκύπτει ότι η έκφραση του γονιδίου της αγκρεκάνης στην επιφάνεια
πυριτίου (Si) είναι αυξηµένη κατά 50% περίπου σε σύγκριση µε το
καλλιεργητικό τρυβλίο (δείγµα αναφοράς), ενώ στις σχηµατοποιηµένες
επιφάνειες µε κύκλους διαµέτρου 50 µm και διακέντρου 100 µm, η έκφραση
είναι περίπου 4 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε το καλλιεργητικό τρυβλίο.
Από τον ποσοτικό προσδιορισµό της συσσωρευµένης αγκρεκάνης στο
κυτταρόπλασµα των χονδροκυττάρων µε χρήση µονοκλωνικού αντισώµατος
κατά της αγκρεκάνης και επισηµασµένου µε φθορίζουσα δευτέρου
αντισώµατος, προέκυψε ότι η έκφραση της αγκρεκάνης στα κύτταρα που
έχουν καλλιεργηθεί σε σχηµατοποιηµένες επιφάνειες πυριτίου αυξάνεται κατά
21 φορές σε σχέση µε τα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν στο τρυβλίο (δείγµα
αναφοράς). Επίσης, στα κύτταρα που είχαν καλλιεργηθεί στις µη
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες η έκφραση αυξήθηκε κατά 3 φορές σε σχέση
µε τα κύτταρα στο δείγµα αναφοράς. Εποµένως, από τα αποτελέσµατα αυτά,
είναι φανερό ότι η χρήση επιφανειών µε σχηµατοποιηµένο υµένιο PVA ως
υπόστρωµα καλλιέργειας µπορεί να οδηγήσει σε αναδιαφοροποίηση των
χονδροκυττάρων. Το αποτέλεσµα αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό γιατί
παρέχει ένα εύκολο και απλό τρόπο καλλιέργειας χονδροκυττάρων µε
διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Συµπερασµατικά, στην παρούσα µελέτη δείχθηκε ότι επιφάνειες πυριτίου
που φέρουν σχηµατοποιηµένο λεπτό υµένιο PVA επιτρέπουν την επιλεκτική
προσκόλληση κυττάρων και την κατευθυνόµενη ανάπτυξή τους, χωρίς να
επηρεάζουν τη βιωσιµότητα και τον πολλαπλασιασµό τους. Επιπρόσθετα,
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα κατασκευής σχηµατοποιηµένων
επιφανειών µε δοµές τέτοιες ώστε τα κύτταρα να λαµβάνουν µορφολογία
ανάλογη της φυσιολογικής τους αλλά και να διατηρούν τις λειτουργίες που
έχουν σε φυσιολογικό ιστό, όπως δείχθηκε για την περίπτωση των
χονδροκυττάρων. Παρότι ένας πιο εκτεταµένος χαρακτηρισµός του
γονιδιακού
προφίλ
των
καλλιεργηµένων
χονδροκυττάρων
στις
σχηµατοποιηµένες επιφάνειες είναι απαραίτητος για να υποστηριχθεί η
πλήρης αναδιαφοροποίησή τους, τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά για τη
χρησιµοποίηση αυτών των κυττάρων για την αναγέννηση κατεστραµµένων
χόνδρων.
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Πίνακας Ορολογίας
Ξενόγλωσσος όρος

Ελληνικός Όρος

Acrylic acid

Ακρυλικό οξύ

Arachidonic acid

Αραχιδονικό οξύ

(3-Aminopropyl)triethoxsilane

(3-Αµινοπροπυλο)τριαιθοξυσιλάνιο

Bone morphogenetic proteins

Οστικές µορφογενετικές πρωτεΐνες

Bone Sialic protein

Οστική σιαλοπρωτεΐνη

Cell adhesion molecules

Μόρια κυτταρικής προσκόλλησης

Collagen Type II

Κολλαγόνο τύπου ΙΙ

Collagen Type VI

Κολλαγόνο τύπου VI

Collagen Type X

Κολλαγόνο τύπου X

Collagen Type XI

Κολλαγόνο τύπου XI

Alfa-1 type I Collagen gene

Γονίδιο που κωδικοποιεί το
κολλαγόνο τύπου Ι

Alfa-1 type iI Collagen gene

Γονίδιο του κολλαγόνου alpha1 (II)

Cartilage oligomeric matrix protein

4,6-diamidino-2-phenyl-indole

Ολιγοµερική πρωτεΐνη της
εξωκυττάριας µήτρας του χόνδρου
Αυξητικός παράγοντας συνδετικού
ιστού
4,6-διαµιδινο-2-φαινυλο-ινδόλη

Dimethyl sulfoxide

∆ιµεθυλοσουσφοξείδιο

Deep Ultra Violet

Βαθύ υπεριώδες ακτινοβολία

Extracellular matrix

Εξωκυττάρια µήτρα

Connective tissue growth factor

Extracellular-signal-regulated kinases Κινάσες που ενεργοποιούνται από
εξωκυτταρικά ερεθίσµατα
Aκτινοβολία ακραίου υπεριώδους
Extreme ultraviolet
Fetal bovine serum

Εµβρυικός ορός βοός

Fibroblast growth factors

Aυξητικοί παράγοντες ινωβλαστών

Glyceraldehyde 3-phosphate
dehydrogenase

Αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής
γλυκεραλδεΰδης

Glial fibrillary acidic protein

Όξινη γλοιακή ινιδική πρωτεΐνη

G protein coupled receptors

Υποδοχείς που είναι συνδεδεµένοι µε
G πρωτεΐνες
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2-Hydroxyethylmethacrylate

Μεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας

Sulfated hyaluronic acid

Θειϊκό υαλουρονικό οξύ

Isobornylomethacrylate

Μεθακρυλικός ισοβορνυλικός
εστέρας
Υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών

Immunoglobulins
Insulin-like growth factors
Inositol-(1,4,5)-trisphosphate

Ινσουλινόµορφοι αυξητικοί
παράγοντες
1, 4 ,5 Τριφωσφορική ινοσιτόλη

Microcontact printing

Οικογένεια c-Jun των ν-τελικών
κινασών
Αποτύπωση µε επαφή

Microfluidic contact printing

Αποτύπωση µε ρευστοµηχανική

Μitrogen activated protein kinases

Πρωτεϊνικές κινάσες που
ενεργοποιούνται από τα µιτογόνα
Μεταλλοπρωτεϊνάση-13

c-Jun N-terminal kinases

Matrix metalloproteinase 13

Νerve Growth Factor

Μόρια προσκόλλησης νευρικών
κυττάρων
Νευρικός αυξητικός παράγοντας

Πολυοξοµεταλλική ένωση

Poly(oxometalate)

p75 Neurotrophin receptor

Υποδοχέας νευροτροφινών p75

Poly(dimethyl siloxane)

Πολυ(διµέθυλο σιλοξάνιο)

Polyethylene glycol

Πολυαιθυλενογλυκόλη

Polyethyleneimine

Πολυαιθυλενιµίνη

Polyethylene- terephthalate

Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο

Paraformaldehyde

Παραµορµαλδεύδη

Polyglycolic acid

Πολυγλυκολικό οξύ

Prostagladins

Προσταγλανδίνες

Nerve-cell adhesion molecule

Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 4, 5- ∆ιφωσφορική
φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη
Πρωτεϊνική κινάση C
Protein kinase C
Poly-L-lactid acid

Πολύ-L-γαλακτικό οξύ

Poly-L-lysine

Πολύ-L-λυσίνη

Phospholipase C

Φωσφολιπάση C

Parathyroid Hormone- related Peptide Πεπτίδιο που σχετίζεται µε την
παραθυρεοειδή ορµόνη
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Πολυ(βινυλική αλκοόλη)

Poly(vinyl alcohol)

Quantitative Real-time Polymerase Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της
πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο
Chain Reaction
Αργινίνη-Γλυκίνη-Ασπαρτικό οξύ

Arginine-Glycine-Aspartic Acid

Oµόλογη οικογένεια γονιδίων της
Ras πρωτεΐνης
Ρυθµιστική ελαφριά αλυσίδα της
Regulatory light chain of myosin
µυοσίνης
Rho-associated, coiled-coil containing Πρωτεϊνική κινάση της Rho
οικογένειας
protein kinase 1
Ras homolog gene family, member A

Self-Assembled Monolayers
t-Butyl methacrylate
Degradation Temperature
Transforming Growth Factor-beta
Τropomyosin-related kinase A
Ultraviolet

Αυτοοργανωµένες µοριακές
στιβάδες
Μεθακρυλικός τριτοταγής
βουτυλεστέρας
Θερµοκρασία αποικοδόµησης του
υλικού
Αυξητικός παράγοντας
µετασχηµατισµού-β
Υποδοχέας της κινάσης σχετιζόµενης
µε την τροποµυοσίνη
Υπεριώδες ακτινοβολία
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΑ

Acrylic acid

ΑΑ

Arachidonic aci

ΑPTES

(3-Aminopropyl)triethoxsilane

BMPs

Bone morphogenetic proteins

ΒSP

Bone Sialic protein

CAMs

Cell adhesion molecules

Col II

Collagen Type II

Col VI

Collagen Type VI

Col X

Collagen Type X

Col XI

Collagen Type XI

Col1a1

Alfa-1 type I Collagen gene

Col2a1

Alfa-1 type II Collagen gene

COMP

Cartilage oligomeric matrix protein

CTGF

Connective tissue growth factor

DAPI

4,6-Diamidino-2-phenyl-indole

DMSO

Dimethyl-sulfoxide

DUV

Deep Ultra Violet

ECM

Extracellular matrix

ΕRK

Extracellular-signal-regulated kinases

EUV

Extreme ultraviolet

FBS

Fetal bovine serum

FGFs

Fibroblast growth factors

GAPDH

Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

GFAP

Glial fibrillary acidic protein

GPCRs

G protein coupled receptors

ΗΕΜΑ

Hydroxyethylmethacrylate

HyalS

Sulfated hyaluronic acid

ΙΒΜΑ

Isobornylomethacrylate
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Ιg

Immunoglobulins

IGFs

Insulin-like growth factors

IP3

Inositol (1,4,5)-trisphosphate

JNKs

c-Jun N-terminal kinases

µCP

Microcontact printing

µFCP

Microfluidic contact printing

MAPKs

Μitrogen activated protein kinases

MMP-13

Matrix metalloproteinase 13

NCAM

Nerve-cell adhesion molecule

NGF

Νerve Growth Factor

ΠΟΜ

Πολυοξοµεταλλική ένωση

p75NTR

p75 Neurotrophin receptor

PDMS

Poly(dimethyl siloxane)

PEG

Polyethylene glycol

PEI

Polyethyleneimine

PET

Polyethylene-terephthalate

PFA

Paraformaldehyde

PGA

Polyglycolic acid

PGF

Prostagladins

PI(4,5)P2

Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate

PKC

Protein kinase C

PLLA

Poly-L-lactid acid

PLL

Poly-L-lysine

PLC

Phospholipase C

PTHrP

Parathyroid Hormone-related Peptide

PVA

Poly(vinyl alcohol)

qRT-PCR

Quantitative Real-time Polymerase Chain Reaction

RGD

Arginine-Glycine-Aspartic Acid

RhoA

Ras homolog gene family, member A

RMLC

Regulatory light chain of myosin

ROCK

Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1
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SAMs

Self-Assembled Monolayers

Sox-9

Sex determing region Y-box 9

ΤΒΜΑ

t-Butyl methacrylate

Td

Degradation Temperature

TGF-b

Transforming Growth Factor-beta

TrkA

Τropomyosin-related kinase A

UV

Ultra Violet
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