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1. Εισαγωγή

2. Μεθοδολογία

Η χρήση µεταλλικών εµφυτευµάτων από τιτάνιο και χάλυβα για την αποκατάσταση κατεστραµµένων
οστών είναι καθιερωµένη. Η επιτυχία όµως των µεταµοσχεύσεων περιορίζεται εξαιτίας του
σχηµατισµού βιοϋµενίων, υπαίτιων για την εµφάνιση χρόνιων νοσηµάτων. Η αποµάκρυνσή τους είναι
εξαιρετικά δυσχερής λόγω των βακτηρίων τα οποία προσδίδουν ανθεκτικότητα σε εξωτερικές
µεταβολές και ενέχει τον κίνδυνο αυξηµένης τοξικότητας καθώς απαιτεί σηµαντικές ποσότητες
αντιβιοτικής ουσίας[1].
Η ανάπτυξη επικαλύψεων υβριδικών νανοσφαιριδίων [2-3] πυριτίαςυπερδιακλαδισµένης πολυαιθυλενιµίνης- αργύρου και δραστικών ουσιών που αναστέλλουν το
σχηµατισµό βιουµενίων “antibiofilm” σε ορθοπεδικά εµφυτεύµατα αποτελεί µία καινοτόµα
προσέγγιση.

3. Αποτελέσµατα & Συζήτηση

Σε 100 ml διαλύµατος υπερδιακλαδισµένης πολυαιθυλενιµίνης 0.1 mM, διαφόρων
µοριακών βαρών, προστίθενται 25 ml AgNO 3 0.1 M. Ο σχηµατισµός των
νανοσωµατιδίων αργύρου παρατηρείται φασµατοσκοπικώς και µε δυναµική σκέδαση
φωτός. Η βιοµιµητική σύνθεση πυριτίας πραγµατοποιείται µε προσθήκη 20 ml
διαλύµατος ορθοπυριτικού οξεός 1Μ σε pH 7.5. Η σύνθεση φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα. (Σχήµα 1)
Η δραστική ουσία που δρα είτε κατά του σχηµατισµού βιοϋµενίων (π.χ. αλινολενικό οξύ) είτε ως αντιβιοτικό (π.χ. γενταµυκίνη) µπορεί να προστεθεί είτε
στην αρχή, στο υδατικό διάλυµα της πολυαιθυλενιµίνης, είτε στο τέλος σε υδατικό
εναιώρηµα νανοσφαιριδίων µε εµβολιασµό (spiking) αιθανολικού διαλύµατος. Η
προσρόφηση σε δοκίµια µετάλλων γίνεται µε εµβαπτισµό σε εναιώρηµα
νανοσωµατιδίων και ξήρανση.

Η σύνθεση των οργανικών-ανόργανων υβριδικών νανοσωµατιδίων επιβεβαιώθηκε µε φασµατοσκοπία
IR και θερµοσταθµική ανάλυση (TG) ενώ η ενσωµάτωση των νανοσωµατιδίων αργύρου µε
φασµατοσκοπία ορατού (Διάγραµµα 1) και φασµατοσκοπία διασποράς ηλεκτρονίων (Διάγραµµα 2).

Διάγραµµα 1: Κινητική µελέτη
σχηµατισµού νανωσωµατιδίων Ag µε
Φασµατοσκοπία Ορατού

Διάγραµµα 3: Επίδραση της συγκέντρωσης
των νανοσφαιριδίων στην ανάπτυξη
αποικιών του βακτηρίου Pseudomonas
aeruginosa

Διάγραµµα 2: Φασµατοσκοπία
Διασποράς Ηλεκτρονίων των
νανοσφαιριδίων.

Επιπλέον, η ενθυλάκωση των δραστικών ουσιών πιστοποιήθηκε µε φασµατοσκοπία υπερύθρου.
Τέλος, η αντιβακτηριδιακή δράση των νανοσυνθέτων υλικών πιστοποιήθηκε µέσω βακτηριακών
καλλιεργειών (Διάγραµµα 3). Για την προσρόφηση των νανοσφαιριδίων στα ορθοπεδικά πρόσθετα
γίνεται κατεργασία των µεταλλικών επιφανειών χάλυβα µε ψυχρό ψεκασµό σφαιριδίων τιτανίου
υπό υψηλή πίεση. Όπως φαίνεται στην ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης (Εικόνα 1) λόγω των
κοιλοτήτων και του ανοιχτού πορώδους επιτρέπεται η προσρόφηση και ο εγκλωβισµός των
νανοσφαιριδίων. Με κατάλληλη επεξεργασία του τιτανίου είναι εφικτή και χηµική σύνδεση µε το
κέλυφος πυριτίας των νανοσωµατιδίων [4]. Ανάλογη επεξεργασία θα γίνει σε µοσχεύµατα τα οποία
θα εµφυτευτούν σε χοιρίδια.

Σχήµα 1: Πορεία αντιδράσεων σύνθεσης νανοσφαιριδίων
πυριτίας-αργύρου.
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Εικόνα. 1: Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης Α Υβριδικά νανοσφαιρίδια. Β Τοµή υποστρώµατος χάλυβα µετά από
ψυχρό ψεκασµό σφαιριδίων τιτανίου.

4. Συµπεράσµατα
• Η υπερδιακλαδισµένη πολυαιθυλενιµίνη ως πολυµερική µήτρα επιτρέπει τη βιοµιµητική σύνθεση
περιβλήµατος πυριτίας και παράλληλα στις εσωτερικές της κοιλότητες τη βιοµιµητική αναγωγή ιόντων
αργύρου σε αντιβακτηριδιακά νανοσωµατίδια µετάλλου.
• Στις ίδιες αυτές κοιλότητες είναι εφικτή ενθυλάκωση ουσιών δραστικών έναντι των υµενίων καθώς
επίσης και αντιβιοτικών.
• Τα υβριδικά αυτά υλικά δύναται να προσροφηθούν ή να συνδεθούν µε χηµικούς δεσµούς µε
κατάλληλα επεξεργασµένες µεταλλικές επιφάνειες αποτελώντας έτσι µία πολλά υποσχόµενη
εφαρµογή στον τοµέα των οστικών µοσχευµάτων.
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