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Εισαγωγή
Ένα ιστοκατασκευαστικό ικρίωμα (scaffold) χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για τη γηγενή εξωκυττάριο ουσία (extracellular matrix, ECM) και προσδίδει προσωρινά τις
ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κυττάρων κατά την δημιουργία της εξωκυττάριου ουσίας.
Το τελικό ικρίωμα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
• να διαθέτει δίκτυο διασυνδεδεμένων πόρων για τον σχηματισμό τρισδιάστατου πορώδους
• να είναι βιο-αποικοδομήσιμο και βιο-απορροφήσιμο
• να έχει κατάλληλες χημικές ιδιότητες για την διείσδυση, ανάπτυξη και την μετ’ έπειτα διαφοροποίηση των κυττάρων.
• να έχει μηχανικές ιδιότητες αντίστοιχες των ιστών όπου θα εμφυτευθούν.
• δυνατή παραγωγή σε κατάλληλο σχήμα και μέγεθος για την εκάστοτε περίπτωση.

Τεχνικές παρασκευής ικριωμάτων

Τρισδιάστατη εκτύπωση – 3D 
printing

Ηλεκτροϊνοποίηση
διαλύματος πολυμερούς –

Solution electrospinning (SE)

• Ένα λεπτό στρώμα πούδρας στην
επιφάνεια εργασίας του printer

• διάλυμα πολυμερούς με συγκεκριμένο
τύπο διαλύτη εκβάλει από τον printer σε
προκαθορισμένα σημεία πάνω στην
πούδρα

• ο διαλύτης εξατμίζεται και το πολυμερές
ξανασχηματίζεται σε στερεή δομή

• ένα έμβολο πλησιάζει έτσι ώστε να
απλωθεί η επόμενη στρώση πούδρας
και να συνενωθεί σε κατάλληλα σημεία.

• Πηγή υψηλής τάσης συνδέεται στη
μεταλλική βελόνα και στον γειωμένο
συλλέκτη.

• Διάλυμα πολυμερούς ωθείται μέσω
της σύριγγας στο άκρο της βελόνας.

• Σχηματισμός κώνου του Taylor και
εξάτμιση του διαλύτη.

• Σχηματισμός των ινών και συλλογή
αυτών στην επιφάνεια του
συλλέκτη.

• Πηγή υψηλής τάσης συνδέεται στη
μεταλλική βελόνα και στον
γειωμένο συλλέκτη.

• Τήγμα πολυμερούς ωθείται μέσω
της σύριγγας στο άκρο της βελόνας.

• Σχηματισμός κώνου του Taylor και
σχηματισμός των ινών.

• Συλλογή των ινών στην επιφάνεια
του συλλέκτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Στην τρισδιάστατη εκτύπωση περιορισμοί στο τελικό μέγεθος του πόρου καθώς και στην χρήση οργανικών

διαλυτών για την πούδρα.
• Στην SE ασταθής πορεία των ινών, αταξία στην εναπόθεση τους στο συλλέκτη και πιθανή παρουσία διαλύτη

υψηλής τοξικότητας στο τελικό ικρίωμα.

Αντιθέτως, η ΜΕ διακρίνεται για τη σταθερή πορεία των ινών, την ακρίβεια στην τοποθέτηση τους, την απουσία
διαλύτη και το πλήθος διαθέσιμων πολυμερών.
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