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H δράση των μεσεγχυματικών 
βλαστοκυττάρων 

(Mesenchymal Stem Cells MSCS) 
στο μηχανισμό πώρωσης 

των καταγμάτων

Η σύνθετη αυτή διαδικασία της πώρω-
σης των καταγμάτων συντελείται σε 
τέσσερα βιολογικά στάδια: 

1.  Στη δημιουργία αιματώματος ως απάντηση 
στην οστική βλάβη, η οπoiα ονομάζεται φάση 
του Κυτταρικού Πώρου. Αποτελεί την αρχική 
φλεγμονώδη αντίδραση που χαρακτηρίζεται 
από τη συσσώρευση μεσεγχυματικών κυττά-
ρων γύρω από την εστία του κατάγματος. Η 
ακριβής προέλευση των κυττάρων εξακολουθεί 
να προκαλεί διχογνωμία2,3. Τα κύτταρα αυτά 
έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε 
χονδροκύτταρα και οστεοβλάστες. 

2.  Στη μεμβρανώδη κυτταρική αντίδραση, η οποία 
ονομάζεται φάση του Αποτιτανωμένου Πώρου. 
Ο χόνδρινος ιστός του πώρου αντικαθίσταται 
από άωρο οστούν, μέσω μίας διεργασίας α-
νάλογης με τη χονδρογενή οστεοποίηση που 
παρατηρείται στο έμβρυο. Προκαλείται αποτι-
τάνωση, εκφύλιση και θάνατος των ίδιων των 
χονδροκυττάρων. Εν συνεχεία, νεόπλαστα κύτ-
ταρα διεισδύουν στον αποτιτανωμένο χόνδρο, 
μεταφέροντας μαζί τους και οστεοβλάστες, οι 
οποίοι εναποθέτουν αδρό ινώδη οστίτη ιστό 
στα υπολείμματα του χόνδρινου ιστού4. 

3.  Στην οστική επιδιόρθωση μέσω της χονδρογέ-
νεσης, η οποία ονομάζεται φάση του Οστικού 
Πώρου. Ο οστέϊνος πώρος που αποτελείται από 
άωρο οστούν πρέπει στη συνέχεια να αντικα-
τασταθεί από πεταλιώδες οστούν, το οποίο να 
διατάσσεται σε συστήματα οστεώνων, ώστε να 
επανακτήσει τη φυσιολογική λειτουργία του. 
Πληρώνει τα κενά διαστήματα με οστίτη ιστό 
και ονομάζεται ενδιάμεσος οστικός πώρος. 

4.  Στην αποκατάσταση της οστικής συνέχειας, η 
οποία ονομάζεται φάση της Ανακατασκευής. Η 
τελική αυτή φάση αφορά την αντικατάσταση 
του άωρου οστού με οστίτη ιστό. Υπεύθυνοι 
για τη διαδικασία αυτή είναι οι οστεοκλάστες 
και οι οστεοβλάστες, οι οποίοι συμβάλλουν 
στην ταυτόχρονη συντονισμένη απομάκρυνση 
οστίτη ιστού5.

Ωστόσο, έχουν παρουσιαστεί πολλά προβλή-
ματα στη διαδικασία πώρωσης των καταγμάτων 
τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ψευδάρθρωσης. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα 
εμφυτεύματα τα οποία είναι προϊόντα της εξέλιξης 
της βιολογικής μηχανικής τα τελευταία χρόνια. Τα 
εμφυτεύματα έχουν πεπερασμένο προσδόκιμο 
επιβίωσης και μπορεί να απαιτήσουν νέα χειρουρ-

γική επέμβαση. Έτσι οι έρευνες της αναγεννητικής 
ιατρικής, με την προοπτική δημιουργίας νέων 
ιστών, στράφηκαν στα βλαστικά κύτταρα που 
έχουν τη δυνατότητα να αυτοανανεώνονται. 

 
Βλαστικά Κύτταρα 

Τα βλαστικά κύτταρα πρέπει να έχουν την ικα-
νότητα της αυτοανανέωσης, ώστε να μπορούν να 
διαφοροποιηθούν σε ιστούς διαφόρων κυττάρων 
υπό κατάλληλες συνθήκες6. Μπορεί να είναι 
πολυδύναμα ανάλογα με τον τύπο τους. Μόνο το 
έμβρυο είναι ολοδύναμο. Τα εμβρυονικά βλαστικά 
κύτταρα (ESCs) είναι πολυδύναμα διότι έχουν τη 
δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε πολλούς 
ειδικούς ιστικούς τύπους7. 

Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση των 
βλαστικών κυττάρων του ενήλικα περιορίζεται συ-
νήθως στον ιστό στον οποίο ανευρίσκονται, όπως 
τα ηπατοκύτταρα στο ήπαρ και τα αιμοποιητικά 
βλαστικά κύτταρα στο αίμα8. Υπό κατάλληλες 
συνθήκες, όμως, μπορούν να διαφοροποιηθούν 
σε πολλαπλές κυτταρικές σειρές, μετατρεπόμενα 
σε πολυδύναμα. Αυτό ισχύει για τα μεσεγχυματικά 
βλαστικά κύτταρα (MSCs) τα οποία ανευρίσκονται 
στο μυελό των οστών, στο δέρμα, στο λιπώδη ιστό 
και σε πολλούς άλλους ιστούς μεσεγχυματικής 
προέλευσης. Τα κύτταρα αυτά, όμως, έχουν τη 
δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε οστά, χόν-
δρους, τένοντες, συνδέσμους, λίπος και άλλους 
ιστούς μεσεγχυματικής προέλευσης9. Οι Song και 
Tuan10 έδειξαν ότι η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται 
μέσω της αποδιαφοροποίησης και της επαναδια-
φοροποίησης των κυτταρικών σειρών. Στο πείραμά 
τους εισήχθησαν ανθρώπινα MSCs, αρχικά σε 
οστέινες, χόνδρινες και λιπώδεις κυτταρικές σειρές, 
και αφού καλλιεργήθηκαν, αναπτύχθηκαν και 
μετατράπηκαν σε άλλη κυτταρική σειρά. 

Τα βλαστικά κύτταρα του ενήλικα δε δημιουρ-
γούν προβλήματα ερεθισμού του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει πρό-
βλημα ελέγχου της διαφοροποίησής τους. Σήμερα 
υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βλαστικών κυττάρων 
ενήλικα με ιδιαίτερα σημαντική κλινική δυναμική. 
Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα (HSCs) και τα 
μεσεγχυματικά κύτταρα (MSCs). Τα HSCs χρησιμο-
ποιούνται ήδη στην κλινική πράξη για την αντιμε-
τώπιση της λευχαιμίας, της θαλασσαιμίας και του 
πολλαπλού μυελώματος. Τα MSCs ανευρίσκονται, 
μετά τη γέννηση, στο μη αιμοποιητικό στρώμα 
του μυελού των οστών, το οποίο αποτελείται 

Ο οστίτης ιστός αποτελεί μοναδικό ιστό λόγω του ότι επουλώνεται 
μέσω της δημιουργίας φυσιολογικού οστού, σε αντίθεση με τους 
υπόλοιπους ιστούς που επουλώνονται με το σχηματισμό ουλώδους 
ιστού1,2. Έτσι η αποκατάσταση του κατάγματος γίνεται μέσω της 
φυσιολογικής εμβρυονικής εξέλιξης του οστού. Χαρακτηρίζεται ειδικά 
από τη μεταφορά μεσεγχυματικών κυττάρων στην εστία του κατάγματος, 
με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό τους και τη διαφοροποίησή τους 
σε οστεοπαραγωγά κύτταρα.
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από έναν ετερογενή πληθυσμό κυττάρων, 
που περιλαμβάνει λιποκύτταρα, οστεογενή 
κύτταρα, λεία μυϊκά κύτταρα, ενδοθηλιακά 
κύτταρα και μακροφάγα11. Τα MSCs μπορεί 
επίσης να προέρχονται από το περιόστεο, το 
λίπος και το δέρμα. Είναι πολυδύναμα κύτταρα 
ικανά να διαφοροποιηθούν σε χόνδρο, οστό, 
μύες, τένοντες, συνδέσμους και λίπος12.

Η ικανότητα των MSCs να διαφοροποιούνται 
σε πολλούς τύπους μυοσκελετικού ιστού, έχει 
μεγάλη προοπτική στην επούλωση και την 
αναγέννηση οστών και χόνδρων. Μελετάται 
πλέον η βιολογία των βλαστικών κυττάρων, 
όσον αφορά το χαρακτηρισμό τους και τη 
διαφοροποίησή τους, αλλά και η περαιτέρω 
επέκταση της χρήσης των MSCs. Με τους 
κατάλληλους αυξητικούς παράγοντες και την 
τεχνολογική υποστήριξη πιστεύεται ότι στο 
άμεσο μέλλον θα είναι εφικτή η κάλυψη με-
γάλων οστικών ελλειμμάτων, βιολογικά13.

Μεσεγχυματικά κύτταρα 
Τα μεσεγχυματικά κύτταρα έχουν ανευρεθεί 

στο μυελό των οστών ως μη αιμοποιητικά προ-
γονικά πολυδύναμα κύτταρα και μπορούμε 
να τα συλλέξουμε in vitro. Αφού καλλιεργη-
θούν, διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες, 
χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα και σκελετικά 
μονοκύτταρα14,15,16.

Η ικανότητα διαφοροποιήσεώς τους αλλά 
και ο πολλαπλασιασμός τους εξαρτάται από 
πολλούς συστηματικούς και τοπικούς παρά-
γοντες, όπως είναι η διατροφή, η ορμονική 
ισορροπία των παραγόντων του κυττάρου, 
η σύστασή τους σε οξυγόνο, ο ρόλος των 
κυτοκινών, το ρΗ και διάφορες μηχανικές 
δυνάμεις. Αυτοί οι παράγοντες επιδρούν 
στην ικανότητα παραγωγής του κυττάρου, 
καθορίζοντας την εξέλιξή του από αδιαφορο-
ποίητο κύτταρο σε υψηλής διαφοροποίησης 
κύτταρο, όπως τα χονδροκύτταρα και τα 
οστεοκύτταρα17,18,19.

Χαρακτηρίζονται από δείκτες κυτταρικής 
επιφανείας, οι οποίοι κάτω από κατάλληλες 
συνθήκες μπορούν να επάγουν την δια-
φοροποίησή τους σε οστό, χόνδρο, μυ και 
λίπος20. 

Η διαφοροποίηση είναι δυνατόν να μην 
προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο κύτταρο. 
Μερικά κύτταρα, όπως τα χονδροκύτταρα, 
διατηρούν τη διαφοροποιημένη μορφή τους, 
χωρίς όμως να υποστούν κυτταρική διαίρεση 
(μίτωση). Είναι γνωστό ότι κατά την κυτταρι-
κή διαφοροποίηση τα κύτταρα αλλάζουν τη 
δομή τους, μετατρέποντας έτσι τόσο τη δομή 
των κυττάρων που συνθέτουν όσο και τη 
σύσταση του εκμαγείου που τα περιβάλει. 
Σε ώριμους οργανισμούς τα αδιαφοροποίητα 
κύτταρα έχουν την ικανότητα, ανάλογα με τα 
ερεθίσματα που δέχονται, να μετακινούνται, 
να αναπαράγονται και να διαφοροποιούνται σε 
ώριμα κύτταρα οστού, χόνδρου και σε ιστούς 
πλούσιους σε οστεοβλάστες, οστεοκύτταρα, 
χονδροκύτταρα και ινοβλάστες21.

Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι, από μία 
μικρή ποσότητα μυελού των οστών (10 έως 
20mL), μπορούν να απομονωθούν μεσεγχυ-
ματικά κύτταρα και έπειτα από την καλλιέργειά 
τους να πολλαπλασιαστούν σε δισεκατομμύ-
ρια, λόγω της υψηλής ικανότητας διαφορο-
ποίησής τους22,23.

Πειράματα σε σκύλους και σε ποντίκια, α-
πέδειξαν ότι αυτόλογα μεσεγχυματικά κύτ-
ταρα, τοποθετημένα σε εκμαγεία, μπορούν 
να δώσουν οστική αναγέννηση σε μεγάλο 
οστικό έλλειμμα24,25,26,27. Επίσης, σε πείρα-
μα που έγινε σε σκύλο με μεγάλο οστικό 
έλλειμμα μηριαίου οστού, αποδείχθηκε ότι 
τα αυτόλογα μεσεγχυματικά κύτταρα έχουν 
τη δυνατότητα να παράγουν οστίτη ιστό στο 
έλλειμμα, αφού τοποθετήθηκαν σε υπόβαθρο 
υδροξυαπατίτη, χωρίς να χρησιμοποιηθούν 
ανοσοκατασταλτικές θεραπείες28. Αυτό δείχνει 
ότι τα μεσεγχυματικά κύτταρα δεν απορρί-
πτονται, διότι στην επιφάνεια τους τα κύτταρα 

αυτά δε φέρουν χαρακτηριστικά απόρριψης 
από το δέκτη ιστό. Έχουν ένα χαρακτηριστικό 
ανοσοφαινότυπο και ειδικούς δείκτες στην 
κυτταρική επιφάνειά τους, τους SH-2, SH-3, 
SH-4, ενώ είναι αρνητικοί σε αιμοποιητικούς 
δείκτες, όπως CD34 και CD4529,30,31. 

Νέες Πηγές Μεσεγχυματικών 
Κυττάρων 

Πηγή των μεσεγχυματικών κυττάρων δεν 
είναι μόνο ο μυελός των οστών, αλλά και 
άλλοι ώριμοι ιστοί, όπως του εμβρύου32, ο 
θύλακος των τριχών και ο υποδόριος ιστός 
της κεφαλής33, οι περιοδοντικοί ιστοί34 όπως 
επίσης οι προ-εμβρυικοί ιστοί, πλακούντας35, 
ομφάλιος λώρος36 και ο εμβρυικός μυελός 
των οστών37, το αίμα, οι πνεύμονες, και ο 
σπλήνας38. Κυκλοφορούντα μεσεγχυματι-
κά κύτταρα μπορούν να ληφθούν από το 
περιφερικό αίμα ανάλογα με τη διαδικασία 
λήψης των αιμοποιητικών μεσεγχυματικών 
κυττάρων39. 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπά-
θειες για την επιτυχή χρήση των νέων πηγών 
μεσεγχυματικών κυττάρων και η προσοχή 
της έρευνας έχει στραφεί προς τα εμβρυικά 
μεσεγχυματικά κύτταρα και ιδιαίτερα προς 
τους προ-εμβρυικούς ιστούς. 

Έχουν παρουσιαστεί μελέτες που αναφέρο-
νται στη λήψη κυττάρων από τον ανθρώπινο 
πλακούντα, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα 
διαφοροποιήσεως των κυττάρων αυτών σε 
οστεοβλάστες και λιποκύτταρα, κάτω από 
ειδικές συνθήκες40, την πιθανή χρήση ανθρώ-
πινων εμβρυϊκών μεσεγχυματικών βλαστικών 
κυττάρων για γονιδιακή θεραπεία41, τη λήψη 
μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από 
το αίμα του ομφάλιου λώρου42 και τη σύ-
γκρισή τους με την αποδεδειγμένη, ως τώρα, 
λειτουργία και χρησιμότητα των κυττάρων, 
που προέρχονται από το μυελό των οστών43. 
Επίσης έχει παρουσιαστεί η in vivo και in vitro 
οστική αναγέννηση από κύτταρα προερχόμενα 
από το αίμα ομφάλιου λώρου44. Τέλος, με-
γάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επεξεργασία 
κυττάρων, λαμβανομένων από τον αμνιακό 
σάκο. Έχει ήδη περιγραφεί η απομόνωση με-
σεγχυματικών βλαστικών κυττάρων εμβρυικής 
ή μητρικής προέλευσης από τον ανθρώπινο 
πλακούντα και το αμνιακό υγρό33.Επίσης, έχει 
αναφερθεί η απομόνωση μεσεγχυματικών 
βλαστικών κυττάρων από το αμνιακό υγρό σε 
ανθρώπινη κύηση δευτέρου τριμήνου45. 

Αναγνωρίστηκαν κύτταρα (Fukuchi, et all 
2004) που προσομοιάζουν στη δυναμική 
των MSCs κυττάρων που ελήφθησαν από 
τον ανθρώπινο πλακούντα. Τα κύτταρα αυτά 
εξετάστηκαν ως προς την μορφολογία τους, 
εξετάστηκε η παρουσία ειδικών επιφανεια-
κών υποδοχέων και έγινε παρακολούθηση 
της πορείας της γονιδιακής τους έκφρασης. 
Μελετήθηκε βέβαια και η δυνατότητα διαφο-
ροποίησής τους. Αποδείχθηκε ότι έχουν τη δυ-
νατότητα να εκφράζουν διάφορους βλαστικούς 
κυτταρικούς υποδοχείς, που ανταποκρίνονται 
στην αιμοποιητική και ενδοθηλιακή γονιδιακή 
έκφραση αλλά και σε όργανα-στόχους. 

Έδειξαν επίσης σημαντική οστεογενετική 
και λιπογενετική διαφοροποίηση κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες καλλιέργειας. Για να 
εκτιμηθεί η δυναμική της διαφοροποιήσεώς 
τους σε οστεοβλάστες και λιποκύτταρα, τα 
προερχόμενα από τον πλακούντα κύτταρα, 
καλλιεργήθηκαν σε ειδικό οστεογενετικό και 
λιπογενετικό περιβάλλον39,46. Χαρακτηριστικό 

των κυττάρων που απομονώθηκαν σε κάθε 
δείγμα ανθρώπινου πλακούντα είναι και η 
ανεύρεση ινοβλαστωδών κυττάρων, μιμητικών 
των MSCs.14,47. Σε αυτή τη μελέτη, απομονώ-
θηκαν επιτυχώς κύτταρα από τον ανθρώπινο 
πλακούντα, σε κύηση τελευταίου τριμήνου, και 
μελετήθηκε ενδελεχώς η πορεία της γονιδια-
κής τους έκφρασης και της δυναμικής τους, ως 
προς τη διαφοροποίησή τους. Απέδειξαν την 
ικανότητα διαφοροποίησής τους σε οστεοβλά-
στες και λιποκύτταρα, προτείνοντας τη χρήση 
των κυττάρων αυτών ως MSCs. Σύμφωνα 
με τα παραπάνω, ο πλακούντας μπορεί να 
αποδειχθεί μία ελκυστική και πλούσια πηγή 
MSCs κυττάρων. 

Σε άλλη μελέτη, αποδείχθηκε η παρου-
σία MSCs κυττάρων και στο πρώτο τρίμηνο 
της κυήσεως. Απομονώθηκαν ανθρώπινα 
εμβρυϊκά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα 
(hfMSCs) τα οποία μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για αυτόλογη γονιδιακή θεραπεία. Οι 
Chan J, et all (2005) ανέδειξαν τη δυνατότητα 
των κυττάρων αυτών να απομονωθούν και 
να αναπτυχθούν από το αίμα του ομφάλιου 
λώρου σε πρώιμο στάδιο κυήσεως. Κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες καλλιέργειας, 
τα κύτταρα αυτά μπορούν να διαφοροποι-
ηθούν σε οστό και χόνδρο48, καθώς και σε 
νευρικό ιστό49 και μύες50. Επίσης, απέδειξε την 
υψηλότατη δυναμική πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων αυτών51 σε σχέση με τα κύτταρα 
του μυελού των οστών52. 

Άλλη πρόσφατη μελέτη (Jager M, et all 
2004) απέδειξε την in vivo και in vitro οστική 
αναγέννηση από βλαστικά μεσεγχυματικά 
κύτταρα προερχόμενα από το αίμα του ομ-
φάλιου λώρου. Περιέγραψαν τη δυναμική 
του ομφάλιου λώρου να δίνει MSCs κύττα-
ρα, απομονώνοντας από το αίμα του λώρου 
σωματικά βλαστικά κύτταρα (somatic stem 
cells USSC). Τα κύτταρα αυτά υποβλήθηκαν 
σε οστεοβλαστική, χονδροβλαστική και λιπο-
βλαστική in vitro διέγερση. Για να βελτιωθεί 
η οστεοεπαγωγική δράση, τα κύτταρα τοπο-
θετήθηκαν σε εκμαγείο κολλαγόνου. Για να 
μελετηθεί και η in vivo αντίδρασή τους, το 
εκμαγείο τοποθετήθηκε σε βλάβη μηριαίου 
οστού σε ποντικό. Σαν αποτέλεσμα, ανα-
φέρθηκε ότι τα USSC, προερχόμενα από τον 
ομφάλιο λώρο, παρουσίασαν οστεογενετική, 
λιπογενετική και χονδρογενετική διαφοροποί-
ηση. Επιβίωσαν μετά τη μεταμόσχευση και 
διαφοροποιήθηκαν σε οστεοβλάστες που 
κάλυψαν την οστική βλάβη. 

Πρόσφατα ο Pieternella S. Anker (2004) 
ανέφερε ότι το αμνιακό υγρό, δεύτερου τρι-
μήνου κυήσεως, είναι μια πλούσια πηγή MSCs 
κυττάρων. Ανέλυσε την προέλευση αυτών 
των κυττάρων και την παρουσία τους στο 
αμνιακό υγρό και κατά τη διάρκεια του τρίτου 
τριμήνου κύησης. Επίσης μελέτησε διάφορα 
σημεία του ανθρώπινου πλακούντα (decidua 
basalis και decidua parietalis) για πιθανή ανεύ-
ρεση και άλλων εμβρυϊκών ή μητρικών MSCs. 
Τέλος, σημαντική παράμετρος της μελέτης 
ήταν η σύγκριση του φαινοτύπου και των 
χαρακτηριστικών ανάπτυξης των κυττάρων 
που προέρχονται από το αμνιακό υγρό και 
τον πλακούντα, με τα MSCs κύτταρα που 
προέρχονται από το μυελό των οστών. 

Επιτυχώς απομονώθηκαν MSCs από το α-
μνιακό υγρό και τον αμνιακό σάκο σε κύηση 
δευτέρου τριμήνου καθώς και κυττάρων από 
τον πλακούντα35,53 για την επίτευξη συγκρι-
τικής μελέτης. Η καλλιέργειά τους έγινε με 
ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, ώστε να 

μελετηθεί η οστεογενετική και λιπογενετική 
διαφοροποίηση37. 

Τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα δείχνο-
ντας ότι εμβρυϊκά ή μητρικά MSCs μπορούν να 
απομονωθούν από τον πλακούντα. Απέδειξε 
ότι ο αμνιακός σάκος είναι μια καινούργια και 
πρωτότυπη πηγή εμβρυϊκών MSCs, συμμε-
τέχοντας πιθανώς και στην παρουσία των 
MSCs στο αμνιακό υγρό54. Σε σύγκριση με τα 
κύτταρα του μυελού των οστών, διαπίστωσε 
ότι τα εμβρυϊκά και μητρικά MSCs κυήσεως 
δευτέρου τριμήνου παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
πορεία γονιδιακής ανάπτυξης από τα MSCs που 
προέρχονται από το μυελό των οστών. 

Ανέφερε επίσης ότι το αμνιακό υγρό περι-
έχει έναν ετερογενή πληθυσμό εμβρυϊκών 
κύτταρων εμβρυϊκής προέλευσης. Πιθανές 
εστίες που συμμετέχουν στην παρουσία των 
κυττάρων αυτών είναι οι εμβρυϊκές μεμβράνες, 
οι μεμβράνες του πλακούντα, το εμβρυϊκό 
δέρμα και το επιθήλιο και ο βλεννογόνος του 
πεπτικού, του αναπνευστικού και του ουρο-
ποιητικού συστήματος του εμβρύου54. 

Συμπερασματικά, ο αμνιακός σάκος δευτέρου 
και τρίτου τριμήνου της κύησης είναι μια πλού-
σια πηγή εμβρυϊκών MSCs και συνεισφέρει 
και στην παρουσία MSCs στο αμνιακό υγρό 
κυήσεως δευτέρου τριμήνου. 

Ο φαινότυπος των κυττάρων αυτών είναι 
συγκρίσιμος με τα MSCs του μυελού των 
οστών, προερχόμενα από ενήλικα άνθρωπο, 
ενώ η γονιδιακή τους ανάπτυξη είναι σημα-
ντικά υψηλότερη από αυτήν των MSCs του 
μυελού των οστών. 

Συμπεράσματα 
Τα μεγάλα οστικά ελλείμματα είναι συνήθως 

αποτέλεσμα σοβαρών τραυματισμών, όγκων 
και μεταβολικών νοσημάτων. Η αντιμετώπισή 
τους είναι συχνά ένα δύσκολο χειρουργικό 
πρόβλημα. Αξιόπιστα αποτελέσματα έχει 
δώσει η χρήση των αυτομοσχευμάτων και 
των αλλομοσχευμάτων. 

Τα αυτομοσχεύματα έχουν τη δυνατότητα 
να ευοδώνουν την οστική αύξηση μέσω της 
οστεοεπαγωγής και της οστεοκαθοδήγησης. 
Πρόβλημα παρουσιάζεται όσον αφορά την 
ποσότητα που μπορούμε να λάβουμε. 

Τα αλλομοσχεύματα παρουσιάζουν τον 
κίνδυνο της μετάδοσης νοσημάτων και τον 
κίνδυνο απόρριψης. Έχουν αναφερθεί επί-
σης περιπτώσεις ανάπτυξης μετεγχειρητικών 
λοιμώξεων. Είναι δυνατόν να παρουσιάσουν 
μειωμένη βιολογική ανταπόκριση λόγω της 
διαδικασίας αποστείρωσης. 

Εναλλακτική λύση στο πρόβλημα των ο-
στικών ελλειμμάτων και στην ευόδωση της 
πώρωσης φαίνεται ότι μπορούν να δώσουν 
τα μεσεγχυματικά κύτταρα. Τα μεσεγχυματικά 
βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα κύτταρα, 
τα οποία έχουν το πλεονέκτημα της διαφορο-
ποίησης σε οστεοβλάστες, χονδροκύτταρα, 
λιποκύτταρα και μυοβλάστες. Συμβάλλουν 
στην αποκατάσταση του κατάγματος με τη 
μετανάστευσή τους, τον πολλαπλασιασμό 
τους και τη διαφοροποίησή τους σε οστικά 
δομικά κύτταρα. 
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