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ABSTRACT 

 

Fibrous proteins are the building blocks of many biological tissues and natural materials 

such as wool and silk. They often display very interesting mechanical and elastic properties 

and serve as structural scaffolds for the design and production of artificial scaffolds as they 

provide support for cell attachment, proliferation and differentiation. A class of fibrous 

proteins is used by viruses and bacteriophages as adhesins. In previous studies octapeptides 

derived from the adenovirus fiber shaft sequence that self assemble into fibrils, were used 

to decorate 3D structures for the deposition of calcium minerals.  

 

The subject of the present thesis is a protein that corresponds to the adenovirus fiber shaft 

fragment and has the propensity to self assemble into fibrils. The first part is focused  on 

the expression and structural characterization of the protein corresponds to amino acids 61 

– 392, while in the second part a laser processing technique is presented using single 

nanosecond pulses of a KrF laser (λ=248 nm) for the treatment of protein films cast on 

quartz plates. After laser treatment of the film surface, a new foamy layer was formed upon 

single pulse irradiation. This laser induced micro foam structure was characterized by 

several microscopic methods, whereas the photochemical modifications by employing the 

laser induced fluorescence (LIF) technique in order to detect the differences between the 

irradiated surfaces compared to the non-irradiated ones. Finally the attachment and 

proliferation of a model fibroblast cell line on the irradiated and non-irradiated protein 

films, was tested and 

compared.  

 

The results indicated that the cells attach selectively to the irradiated areas of the protein 

film, therefore the laser processing of protein films that we proposed, can be used as a 

method for inducing selective cell patterning at the microscale as it is a rapid and low cost 

operation. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ινώδεις πρωτεΐνες αποτελούν τα δομικά στοιχεία πολλών βιολογικών ιστών και 

φυσικών υλικών όπως το μαλλί και το μετάξι. Τέτοιες ινώδεις πρωτεΐνες έχουν 

ενδιαφέρουσες μηχανικές και ελαστικές ιδιότητες και όλο και περισσότερο χρησιμεύουν 

ως μοντέλα για το σχεδιασμό νέων βιουλικών, όπως τα τεχνητά ικριώματα. Τα ικριώματα 

αυτά χρησιμοποιούνται για εφαρμογές μηχανικής ιστών, αφού έχει παρατηρηθεί ότι 

μπορούν να επάγουν την προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των 

κυττάρων. Μια υποκατηγορία ινωδών πρωτεϊνών χρησιμοποιείται από ιούς σαν όργανα 

προσκόλλησης στα κύτταρα. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι οκταπεπτίδια που 

αντιστοιχούν σε ακολουθίες του μίσχου αυτοοργανώνονται σε ινίδια τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν ικριώματα για εναπόθεση αλάτων ασβεστίου. 

 Στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαμε στην full length πρωτεΐνη που αντιστοιχεί στην 

επικράτεια του μίσχου του αδενοϊού. Το πρώτο μέρος της διατριβής εστιάζεται στην 

έκφραση και το δομικό χαρακτηρισμό της ετερόλογης πρωτεΐνης που περιλαμβάνει τα 

αμινοξέα 61 - 392, ενώ το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην επεξεργασία της 

πρωτεΐνης με ακτινοβολία UV (Excimer KrF Laser, λ = 248nm). Κατόπιν διερευνήθηκαν 

τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των δομών που προέκυψαν από την φωτοαποδόμηση και 

οι φωτοχημικές αλλαγές τις οποίες έχουν υποστεί τα πρωτεϊνικά υποστρώματα στις 

περιοχές ακτινοβόλησης σε σχέση με τις μη ακτινοβολημένες, οι οποίες αξιολογούνται με 

τη μέθοδο LIF (Laser Induced Fluorescence). Καταληκτικά μελετήθηκε η δυνατότητα 

καλλιέργειας ινοβλαστών στις ακτινοβολημένες περιοχές και κατά πόσο αυτές αποτελούν 

προσφιλές περιβάλλον για την ανάπτυξη και επιβίωση κυττάρων σε σύγκριση με τις μη 

ακτινοβολημένες.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ικριώματα τα οποία προέκυψαν αποτελούν μια ιδανική 

λύση για εφαρμογές "cell patterning" καθώς τα κύτταρα δείχνουν μια φανερή προτίμηση 

για προσκόλληση και πολλαπλασιασμό στις ακτινοβολημένες περιοχές σε σχέση με τις μη 

ακτινοβολημένες, ενώ η μέθοδος η οποία προτείνεται αποτελεί μια γρήγορη και 

οικονομική εναλλακτική σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής 

ικριωμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΙΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Η μηχανική ιστών αποτελεί έναν νέο, διεπιστημονικό κλάδο της βιοτεχνολογίας, ο 

οποίος συνδυάζει διάφορα εργαλεία από την ιατρική, την κυτταρική και μοριακή 

βιολογία, την επιστήμη και την τεχνολογία των υλικών, με στόχο την αναγέννηση, 

την επανόρθωση ή την αντικατάσταση ανθρώπινων ιστών. 

Οι επιστήμονες όλων των πεδίων, στην προσπάθεια τους να συμβάλλουν στην πλήρη 

ή μερική αντικατάσταση νοσούντων ή κατεστραμμένων ιστών, εφηύραν ικριώματα, 

στα οποία πραγματοποιούν εμφύτευση κυττάρων και μέσω χρήσης διαλυτών 

ρυθμιστικών παραγόντων δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ενεργοποίησης και 

ανάπτυξης των κυττάρων, προκειμένου να λάβει χώρα η πλήρης ή η μερική 

αναγέννηση των κατεστραμμένων ιστών.  

Η αρχή της μηχανικής των ιστών, βασίζεται στο ότι οι ιστοί μπορούν να 

απομονωθούν από έναν ασθενή, να μεταφερθούν σε μια καλλιέργεια και να 

εμφυτευθούν μέσα σε ένα ικρίωμα – μήτρα (scaffold), ώστε να σχηματισθεί ο νέος 

ιστός, σύμφωνα με το σχήμα του τρισδιάστατου ικριώματος. Η διαδικασία αυτή 

γίνεται σε κατάσταση in vitro. Κατόπιν το ικρίωμα εμφυτεύεται στον ίδιο τον ασθενή 

ως υποκατάστατου του ιστού. Τα αγγεία αίματος αναπτύσσονται μέσα στο νέο ιστό, 

το ικρίωμα διαλύεται και ο νέος ιστός συνδέεται με αυτούς που τον περιβάλλουν 

(Sengers et al., 2007). 

1.1. Ικριώματα  

Τα ικριώματα (scaffolds) είναι τεχνητές δομές οι οποίες παρέχουν ένα τρισδιάστατο 

περιβάλλον, ικανό να επάγει την προσκόλληση, τη μετανάστευση, τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση διαφόρων τύπων κυττάρων. Σκοπός του 

τρισδιάστατου αυτού περιβάλλοντος είναι να "μιμηθεί" τις φυσικοχημικές ιδιότητες 

της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Η επιλογή του υλικού από το οποίο 

κατασκευάζεται, καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά του, επηρεάζουν άμεσα την 

επιτυχή ανάπτυξη των κυττάρων και συνεπώς τη λειτουργικότητα του τελικού ιστού. 
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Θέμα πρωταρχικής σημασίας σε εφαρμογές ιστομηχανικής είναι το είδος και η 

προέλευση των κυττάρων που θα χρησιμοποιηθούν. Το είδος των κυττάρων 

καθορίζεται κυρίως από τον τύπο του προς ανάπλαση ιστού, ενώ η προέλευση τους 

μπορεί να ποικίλει και να είναι είτε ανθρώπινη είτε ζωική. Ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας στην τρισδιάστατη καλλιέργεια είναι η συγκέντρωση σποράς (seeding 

density) των κυττάρων στον φορέα ικρίωμα, η οποία παίζει βασικό ρόλο στην 

προσκόλληση των κυττάρων, η οποία προαπαιτείται της ανάπτυξης και της σωστής 

λειτουργίας τους (Berthiaume et al., 2003). 

1.2. Κριτήρια επιλογής ικριωμάτων 

Πολυάριθμα ικριώματα τα οποία παρασκευάζονται από μια ποικιλία υλικών και 

κατασκευάζονται βάσει μιας πληθώρας τεχνικών, χρησιμοποιούνται στον τομέα της 

ιστομηχανικής, με στόχο την ανάπλαση διαφορετικών ιστών και οργάνων στον 

οργανισμό. Ανεξάρτητα από το είδος του ιστού, αρκετοί παράγοντες πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ικριωμάτων. 

Το βασικότερο κριτήριο, το οποίο πρέπει να πληρείται από κάθε ικρίωμα 

ανεξαρτήτως του τελικού του προορισμού, είναι να είναι βιοσυμβατό 

(biocompatibility) και να μπορεί να δράσει ως τεχνητή εξωκυττάρια μήτρα. Με τον 

όρο βιοσυμβατό αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε υλικό δεν είναι τοξικό και δεν 

αποβάλλεται από τον οργανισμό. Τα κύτταρα πρέπει να βρίσκονται σε ένα 

περιβάλλον κατάλληλο ώστε να είναι σε θέση να πολλαπλασιαστούν. Αυτό σταδιακά 

θα οδηγήσει στην ανάπλαση του επιθυμητού σκληρού ή μαλακού ιστού (Ma et al., 

2004). 

Το επόμενο βασικό προαπαιτούμενο ενός ικριώματος, είναι να είναι 

βιοαποικοδομήσιμο (biodegradability). Ο όρος αυτός περιγράφει τα υλικά τα οποία 

μπορούν να διασπαστούν/ αποσυντεθούν από ζωντανούς οργανισμούς. Ο στόχος της 

μηχανικής ιστών είναι να επιτρέψει στα κύτταρα του ιδίου του οργανισμού να 

αντικαταστήσουν τελικά το ίδιο το εμφύτευμα. Για αυτό το λόγο λοιπόν, ένα ικρίωμα 

οφείλει να είναι βιοαποικοδομήσιμο ώστε να μπορούν τα κύτταρα να δημιουργήσουν 

τη δική τους εξωκυττάρια μήτρα (Mikos et al., 1998). 



3 

 

Αν και η βιοσυμβατότητα αποτελεί αναγκαίο χαρακτηριστικό ενός ικριώματος, το 

ίδιο δεν ισχύει για την βιοαποικοδομησιμότητα αυτού (Ma et al., 2004). Εφόσον το 

ικρίωμα είναι βιοσυμβατό μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό και μετά από την 

ανάπλαση του ιστού ή να αφαιρεθεί. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η 

βιοαποικοδομησιμότητα του υλικού, σε κάποιες εφαρμογές ιστομηχανικής μπορεί να 

προκαλέσει και προβλήματα. Αυτό παρατηρείται στην περίπτωση όπου το ικρίωμα 

αποικοδομείται με ρυθμό ταχύτερο από τον ρυθμό αναγέννησης του ιστού ή στην 

περίπτωση που τα προϊόντα αποικοδόμησης του υλικού είναι τοξικά ή προκαλούν την 

ανοσοαπόκριση του οργανισμού. 

Ανεξάρτητα λοιπόν από την αποικοδόμηση, το ικρίωμα πρέπει να έχει και τις 

κατάλληλες μηχανικές ιδιότητες. Ιδανικά, ένα ικρίωμα θα πρέπει να έχει μηχανικές 

ιδιότητες τέτοιες, οι οποίες να συνάδουν ανατομικά με την περιοχή όπου θα 

εμφυτευθούν. Για παράδειγμα ένα σκληρό, άκαμπτο υλικό είναι καταλληλότερο από 

ένα ελαστικό ως προσωρινό μόσχευμα σε οστό, γιατί οι ιδιότητες του προσομοιάζουν 

καλύτερα τις μηχανικές ιδιότητες του οστού (Hutmacher, 2000). 

Το τελικό κριτήριο για τη δημιουργία ικριωμάτων αποτελεί η αρχιτεκτονική τους. Τα 

ικριώματα πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό πορώδες, το οποίο ορίζεται ως το πηλίκο 

του κενού όγκου προς το συνολικό όγκο του υλικού. Αυτός ο κενός όγκος οφείλεται 

στην ύπαρξη πόρων κατάλληλης διαμέτρου (μεγαλύτερης από 50 μm) ώστε να είναι 

δυνατή η διάδοση και η μεταφορά των κυττάρων εντός του ικριώματος. 

Επιπροσθέτως, οι πόροι πρέπει να διασυνδέονται μεταξύ τους εσωτερικά, ώστε να 

είναι εφικτή η απομάκρυνση των λυμάτων μεταβολισμού των κυττάρων εκτός του 

ικριώματος (Phelps et al., 2009). Επίσης πολύ σημαντική παράμετρο αποτελεί και η 

ειδική επιφάνεια του ικριώματος, η οποία ορίζεται ως το πηλίκο της επιφάνειας ως 

προς τον όγκο του υλικού. Η ειδική επιφάνεια πρέπει να είναι υψηλή ώστε να υπάρχει 

μεγάλη επιφάνεια για την προσκόλληση των κυττάρων (O’Brien et al., 2005). 

Συνεπώς, για κάθε ικρίωμα, υφίσταται ένα εύρος μεγέθους πόρων το οποίο σε κάθε 

περίπτωση εξαρτάται από τον τύπο των κυττάρων και του ιστού προς ανάπλαση 

(Murphy et al., 2010). 

 

 



4 

 

1.3. Υλικά Ικριωμάτων 

Τα ικριώματα μπορούν να καταταχθούν με βάση το υλικό από το οποίο είναι 

κατασκευασμένα. Έτσι χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν 

διαφορετικές ιδιότητες και επομένως έχουν διαφορετική χρήση. 

1.3.1. Μέταλλα και κράματα   

Τα μέταλλα χρησιμοποιούνται ως βιουλικά για τη δημιουργία ικριωμάτων χάρη στην 

άριστη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα τους, αλλά και λόγω των μηχανικών τους 

ιδιοτήτων. Τα μέταλλα που με επιτυχία χρησιμοποιούνται είναι ο χρυσός, το 

ανοξείδωτο ατσάλι, αλλά και κράματα τιτανίου και κοβαλτίου. Τα μέταλλα 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως υποκατάστατα για σκληρούς ιστούς όπως επί 

παραδείγματι στην ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος, σε συσκευές 

συγκράτησης της σπονδυλικής στήλης αλλά και σε οδοντικά εμφυτεύματα χάρη στην 

αντοχή τους έναντι της διάβρωσης. Μεταλλικά κράματα μπορούν να εντοπισθούν σε 

αγγειακές ενδοπροσθέσεις (stents) και σε κοχλιακά εμφυτεύματα ( Brunski, 2004). Το 

πιο σημαντικό ερώτημα όσο αφορά τα μεταλλικά υλικά, είναι η βιοσυμβατότητα 

αυτών των εμφυτευμάτων, καθώς είναι δυνατόν να διαβρωθούν και σε in vivo 

περιβάλλον να οδηγήσουν σε αποσύνθεση του εμφυτεύματος με ότι συνέπειες έχει 

αυτό για τους περιβάλλοντες ιστούς και όργανα (Hench et al., 1974). 

1.3.2. Βιοκεραμικά  

Μια ειδική κατηγορία υλικών η οποία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες για 

την θεραπεία ελλειμμάτων ή καταγμάτων διαφόρων περιοχών του σώματος, όπως 

είναι η κνήμη, το μηριαίο οστό, οι γνάθοι κλπ, είναι τα βιοενεργά κεραμικά (Wataha, 

1996). Ο όρος κεραμικά αναφέρεται σε θερμικά κατεργασμένα υλικά τα οποία 

προέρχονται από αργιλικές πρώτες ύλες. Τα κεραμικά υλικά σήμερα καλύπτουν 

μεγάλο εύρος εφαρμογών στην ιατρική. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση της 

πορσελάνης στην οδοντιατρική και της αλουμίνας, της ζιρκόνιας και του φωσφορικού 

ασβεστίου στην ορθοπεδική. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα των κεραμικών έναντι των μετάλλων εστιάζονται στην 

αυξημένη αντίσταση στη διάβρωση, στο υψηλό μέτρο ελαστικότητας και στην καλή 

αντοχή στην θλίψη. Αντιθέτως τα μειονεκτήματά τους συνοψίζονται στις φτωχές 
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μηχανικές ιδιότητες τις οποίες παρουσιάζουν ως προς τη μικρή αντοχή σε εφελκυσμό 

και στην κόπωση ( Hence et al., 2004). 

1.3.3. Πολυμερή  

Πολυμερή χαρακτηρίζονται τα υλικά, τα οποία αποτελούνται από πολύ μεγάλα μόρια, 

τα οποία προκύπτουν από την χημική ένωση πολλών ομοίων μικρών μορίων. Τα 

γνωστά σε όλους πλαστικά που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα είναι 

πολυμερικά μόρια. Πολλά ελαστικά επίσης είναι πολυμερή. Τα πολυμερή βάσει της 

οργάνωσης της αλυσίδας τους κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες (Cooper et al., 

2004): 

- Τα θερμοσκληρυνόμενα: αποτελούνται από πολυμερή με πλευρικές αλυσίδες 

μεταξύ των οποίων δημιουργούνται ενώσεις, σχηματίζοντας μια σταθερή 

τρισδιάστατη δομή, η οποία όμως λόγω των σταυροδεσμών που 

σχηματίζονται, μετά από θερμική επεξεργασία, δεν επανακτούν την αρχική 

τους ομοιομορφία. 

- Τα θερμοπλαστικά: αποτελούνται από πολυμερή με λίγες ή καθόλου 

διακλαδώσεις οι οποίες συγκρατούνται μεταξύ τους με ασθενείς δυνάμεις 

(Van der Waals και υδρογόνου). Τα υλικά αυτά έχουν μικρότερη ισχύ από ότι 

τα θερμοσκληρυνόμενα αλλά κατόπιν θερμικής επεξεργασίας δεν χάνουν τις 

αρχικές τους ιδιότητες. 

- Τα ελαστομερή: είναι πολυμερή με ελάχιστους σταυροδεσμούς. 

Ένας άλλος τρόπος κατάταξης των πολυμερών είναι βάσει της προέλευσης τους. Τα 

πολυμερή λοιπόν μπορούν είτε να βρίσκονται στη φύση οπότε είναι φυσικά, είτε να 

παράγονται στο εργαστήριο οπότε ονομάζονται συνθετικά. Στη συνέχεια γίνεται 

αναφορά στα πιο σημαντικά βιοσυμβατά / βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ιστομηχανικής.   

1.3.3.1. Φυσικά πολυμερή  

Τα φυσικά πολυμερή, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των βιομοριακών υλικών, 

παράγονται μέσα από βιολογικές διεργασίες και απαντώνται κατά κύριο λόγο τον 

εξωκυττάριο χώρο των συνδετικών ιστών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι το 

κολλαγόνο, η ελαστίνη, η χιτίνη, η χιτοζάνη, το υαλουρονικό οξύ και η αγαρόζη. Τα 
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φυσικά πολυμερή προσφέρουν το πλεονέκτημα του ότι είναι συχνά όμοια με τις 

μακρομοριακές ουσίες τις οποίες το βιολογικό περιβάλλον είναι προετοιμασμένο να 

αναγνωρίσει. Λόγω αυτού καταστέλλονται τα προβλήματα τοξικότητας ή/και 

διέγερσης μια χρόνιας ανοσολογικής αντίδρασης. Περαιτέρω, η ομοιότητα με τις 

φυσικές ουσίες προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού βιοϋλικών τα οποία 

λειτουργούν στο μοριακό παρά στο μικροσκοπικό επίπεδο. Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό των φυσικών πολυμερών είναι η δυνατότητα να αποικοδομούνται 

από την παρουσία ενδογενών ενζύμων, το οποίο σημαίνει ότι το μόσχευμα θα 

μεταβολιστεί με φυσιολογικούς μηχανισμούς (Yannas, 2004). 

1.3.3.2. Συνθετικά πολυμερή 

Εκτός από τα φυσικά βιοπολυμερή, τα συνθετικά πολυμερή αποτελούν μια άλλη 

κατηγορία πολλά υποσχόμενων υλικών που χρησιμοποιούνται στην ιστομηχανική, 

κυρίως λόγω των ρυθμιζόμενων χημικών, φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους. Οι 

διάφορες ιδιότητες των συνθετικών υλικών μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να 

ταιριάζουν με τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Οι αλειφατικοί 

πολυεστέρες αποτελούν μια κατηγορία από συνήθη αποικοδομήσιμα συνθετικά 

πολυμερή, μεταξύ των οποίων το πολύ – L – γαλακτικό οξύ (PLLA), το πολύ – 

γαλακτικό οξύ (PLA), το πολύ – γλυκολικό οξύ (PGA), πολύ – καπρολακτόνη (PCL) 

και τα συμπολυμερή τους. Οι κύριες εφαρμογές των συνθετικών πολυμερών είναι 

στις προσθέσεις συνθετικών αρθρώσεων, στη γναθοπροσωπική προσθετική και στα 

αρτηριακά μοσχεύματα (Yannas, 2004). 

1.4. Τεχνικές παραγωγής ικριωμάτων  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ικριωμάτων, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, είναι η ύπαρξη πόρων η οποία καθιστά δυνατή τη κίνηση των 

κυττάρων μέσα στο πλέγμα. Για αυτό το λόγο, τα ικριώματα πρέπει να σχεδιαστούν 

και να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν την κατανομή των 

κυττάρων και την ανάπλαση του ιστού. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ικριωμάτων. 
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1.4.1. Μέθοδος διαχωρισμού φάσεων (Phase separation) 

Η μέθοδος αυτή για τη δημιουργία ικριωμάτων προαπαιτεί την αλλαγή θερμοκρασίας 

η οποία διαχωρίζει το διάλυμα του πολυμερούς σε δύο φάσεις, μια πλούσια σε 

πολυμερές (και μικρή ποσότητα διαλύτη) και μια φτωχή σε πολυμερές. Κατόπιν 

απομακρύνεται ο διαλύτης από την πλούσια σε πολυμερές φάση και με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργούνται οι πόροι, οι οποίοι σταθεροποιούνται κατά τη στερεοποίηση 

του πολυμερούς. Η μέθοδος αυτή έχει χαμηλό κόστος και ως ένα βαθμό υπάρχει η 

δυνατότητα ελέγχου του πορώδους. Μειονεκτεί όμως ως προς το μέγεθος των πόρων, 

το οποίο είναι μικρό και δεν τους καθιστά κατάλληλους για εφαρμογές ιστομηχανικής 

(Ma et al., 2004). 

 

Εικόνα 1.1: Πορώδης δομή συμπολυμερούς γλυκολικού και γαλακτικού οξέος που 

παράχθηκε με τη μέθοδο διαχωρισμού φάσεων (Ma et al., 2004). 

1.4.2. Μέθοδος Λυοφιλίωσης (Freeze Drying) 

Η τεχνική της λυοφιλίωσης αποτελεί μια ακόμα μέθοδο για τη δημιουργία πορωδών 

ικριωμάτων. Αρχικά το πολυμερές διαλύεται σε κάποιο διαλύτη μέχρι την επιθυμητή 

συγκέντρωση. Κατόπιν το διάλυμα ψύχεται και ο διαλύτης απομακρύνεται με τη 

δημιουργία κενού μέσω αέριας κατάστασης. Στη θέση όπου υπήρχαν σωματίδια του 

διαλύτη δημιουργούνται πόροι, το μέγεθος των οποίων μπορεί να ελεγχθεί ανάλογα 

με τη συγκέντρωση του διαλύματος. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου 

συγκαταλέγονται ο κακός έλεγχος του μεγέθους των πόρων καθώς και το ότι 

απαιτείται σύστημα κενού (Zhao et al., 2006). 
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Εικόνα 1.2: Πορώδης δομή χιτοζάνης ζελατίνης, η οποία παράχθηκε με τη μέθοδο 

της λυοφιλίωσης (Zhao et al., 2006). 

1.4.3. Απομάκρυνση σωματιδίων (Particulate leaching) 

Η απομάκρυνση σωματιδίων αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και απλές 

τεχνικές κατασκευής ικριωμάτων για εφαρμογές ιστομηχανικής. Κατά τη μέθοδο 

αυτή, σωματίδια κεριού ή αλατιού, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πόρων. 

Αρχικά διάλυμα πολυμερούς τοποθετείται σε ένα εκμαγείο όπου εμπεριέχονται τα 

στερεά σωματίδια. Ακολουθεί η εξάτμιση του διαλύτη και με αυτόν τον τρόπο 

προκύπτει ένα στερεό πολυμερές με διασπαρμένα σωματίδια. Το υλικό αυτό κατόπιν 

εμβαπτίζεται σε ένα διαλύτη ο οποίος διαλύει τα σωματίδια χωρίς να καταστρέφει το 

πολυμερές και με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν πόροι στην θέση των σωματιδίων 

(Εικόνα 1.3). 
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Εικόνα 1.3: Δημιουργία πορώδους δομής με τη μέθοδο της απομάκρυνσης 

σωματιδίων. 

Τα σωματίδια συνήθως αποτελούνται από χλωριούχο νάτριο και ως διαλύτης 

χρησιμοποιείται το νερό, διότι τα περισσότερα πολυμερή είναι αδιάλυτα σε αυτό. Η 

μέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου του μεγέθους των πόρων 

(ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων) και δεν απαιτεί κάποια ειδική διάταξη ή 

συσκευή ( Subia et al., www.intechopen.com). 

1.4.4. Αφρισμός με χρήση CO2 υψηλής πίεσης (Gas foaming) 

Πολλές από τις τεχνικές παρασκευής ικριωμάτων απαιτούν την χρήση οργανικών 

διαλυτών και υψηλών θερμοκρασιών. Τα υπολείμματα όμως αυτών των διεργασιών 

μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα και να αποδιατάξουν ενεργά βιολογικά μόρια τα 

οποία είναι ενσωματωμένα στο ικρίωμα. Η μέθοδος δημιουργίας δομών με αφρισμό 

χρησιμοποιώντας διοξείδιο του άνθρακα υψηλής πίεσης αποτελεί τεχνική η οποία 

παρακάμπτει την χρήση οργανικών διαλυτών και για αυτό αποτελεί μια εναλλακτική 

μέθοδο. 

Στη θέση των οργανικών διαλυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπερκρίσιμα 

ρευστά. Ως υπερκρίσιμο ρευστό ορίζεται το ρευστό που βρίσκεται σε συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας πάνω από το κρίσιμο σημείο του, το οποίο ορίζεται ως το 
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σημείο όπου το ζεύγος τιμών θερμοκρασίας και πίεσης που σταματά να υπάρχει 

ισορροπία υγρού – αερίου (Εικόνα 1.4). 

 

Εικόνα 1.4: Γενικό διάγραμμα φάσεων (http://www.eng.auth.gr/). 

Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται ευρέως ως υπερκρίσιμο ρευστό διότι είναι 

φτηνό, άφλεκτο, δεν είναι τοξικό και έχει χαμηλό κρίσιμο σημείο (73,8 bar και 31οC) 

(Cooper, 2003). Με την χρήση υπερκρίσιμων ρευστών για την κατεργασία 

πολυμερών, η διαδικασία απλοποιείται και το ρευστό απομακρύνεται από το προϊόν 

με απλή εκτόνωση της πίεσης. Αρχικά το δείγμα τοποθετείται σε δοχείο υψηλής 

πίεσης και εκτίθεται σε ατμόσφαιρα υπερκρίσιμου CO2 για αρκετό χρονικό διάστημα 

ώστε να επιτευχθεί ισορροπία. Κατόπιν η πίεση ελαττώνεται απότομα, το οποίο 

οδηγεί σε υπερκορεσμό, ο οποίος έχει ως συνέπεια την ταχεία εκρόφηση του CO2 από 

το πολυμερές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο αφρισμός του πολυμερούς και η 

δημιουργία πόρων. 

1.4.5. Ηλεκτροϊνοποίηση (Electrospinning) 

Η τεχνική της ηλεκτροϊνοποίησης αποτελεί μια αρκετά παλιά μέθοδο η οποία 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ινών από πολυμερή με τη χρήση ηλεκτροστατικών 

δυνάμεων. Μια τυπική διάταξη ηλεκτροστατικής ινοποίησης αποτελείται από μια 

ηλεκτρικά αγώγιμη βελόνα, μέσα στην οποία βρίσκεται το διάλυμα του πολυμερούς. 

Μια αντλία εφαρμόζεται, ώστε να εξαναγκάσει το διάλυμα να περάσει μέσα από τη 

μικρή διαμέτρου βελόνα και να σχηματιστούν σταγόνες στην άκρη της. Στη συνέχεια 

εφαρμόζεται διαφορά τάσης ανάμεσα στη βελόνα και τον χώρο συλλογής των ινών. 

Οι ηλεκτροστατικές αυτές αλληλεπιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα να ασκούνται 

δυνάμεις εφελκυσμού επί του υγρού, επιμηκύνοντας τη σταγόνα στην άκρη της 
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βελόνας. Καθώς αυξάνεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, φτάνει σε ένα κρίσιμο 

σημείο, οπού οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις εξισορροπούν την επιφανειακή τάση του 

υγρού, οδηγώντας στην ανάπτυξη του κώνου του Taylor. Από την άκρη του κώνου 

πραγματοποιείται η παραγωγή των ινών με ταυτόχρονη εξάτμιση του διαλύτη 

(Εικόνα 1.5) (Ma et al., 2004). 

 

Εικόνα 1.5: Τυπική διάταξη ηλεκτροστατικής ινοποίησης (Wallace et al., 2012).  
 

1.4.6. Τεχνικές παραγωγής ικριωμάτων με Laser 

Από το 1960 και έπειτα που κατασκευάστηκαν τα πρώτα συστήματα laser, αποτελούν 

ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην επιστήµη και στην τεχνολογία. Οι 

εφαρμογές των laser εκτείνονται από απλές εφαρμογές στην καθημερινότητα µέχρι 

σε σηµαντικές εφαρµογές στην βιομηχανία, τις επικοινωνίες και την ιατρική. 

Τεχνικές βασιζόμενες στην τεχνολογία των laser χρησιμοποιούνται σήμερα όλο και 

πιο συχνά για την κατασκευή τρισδιάστατων ικριωμάτων για ιατρικές εφαρμογές, 

λόγω του ότι παρουσιάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων. Για παράδειγμα κατά τη 

κατασκευή ενός ικριώματος ιστομηχανικής είναι επιθυμητή τόσο η ενσωμάτωση 

βιολογικών κυττάρων και μορίων σε αυτό, όσο και η μεγάλη ακρίβεια των 

διαστάσεων σε επίπεδο μικρομέτρων και νανομέτρων. Και οι δυο παραπάνω 

προϋποθέσεις πληρούνται από την τεχνολογία laser αφενός διότι κατά την 

επεξεργασία του υλικού δεν χρειάζονται αντίξοες συνθήκες, αφετέρου η εστίαση της 

δέσμης του laser αποφέρει μεγάλης ακρίβειας δομές (Nguyen et al., 2008). 

Τα laser μπορούν να διαχωριστούν με βάση το ενεργό υλικό, τον τρόπο λειτουργίας 

και τη βιολογική τους δράση, σε διάφορες κατηγορίες. Ένα laser μπορεί να είναι 



12 

 

συνεχές (continous wave) ή παλμικό (pulsed). Σε λειτουργία συνεχούς κατάστασης, η 

ισχύς της ενέργειας είναι σταθερή κατά την χρονική διάρκεια της ακτινοβόλησης, ενώ 

η παλμική λειτουργία επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερων ενεργειών (Hitz et al., 

2001). 

1.4.6.1. Στερεοποίηση κόνεων με τη βοήθεια επικεντρωμένης ακτίνας Laser 

(Selective Laser Sintering – SLS) 

Σύμφωνα με την τεχνική SLS, σωματίδια μεγέθους έως 100 μm συμπιέζονται ώστε 

να σχηματίσουν ένα στρώμα πολυμερούς (πολυστυρένιο, πολυαμίδιο κλπ) επάνω 

στην επιφάνεια της τράπεζας μηχανής. Κατόπιν τήκονται τοπικά με τη χρήση μιας 

δέσμης ακτίνας laser και στερεοποιούνται με ψύξη ώστε να ενωθούν μεταξύ τους και 

να σχηματίσουν ένα συμπαγές στρώμα. Έπειτα η πλατφόρμα της μηχανής κατεβαίνει 

ένα επίπεδο και επικαλύπτεται ξανά με ένα νέο στρώμα σωματιδίων, το οποίο 

στερεοποιείται εκ νέου και ενώνεται με το πρώτο. Με αυτόν τον τρόπο το ικρίωμα 

αναπτύσσεται στρώμα με στρώμα (Εικόνα 1.6) (Pham et al., 2001). 

 

 

Εικόνα 1.6: Σχηματική αναπαράσταση SLS (Pham et al., 2001). 

1.4.6.2. Διφωτονικός πολυμερισμός (Two Photon Polymerization) 

Ο φωτοπολυμερισμός ως μέθοδος για την κατασκευή τρισδιάστατων (3D) δοµών 

εμφανίστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Έχει ως βάση τη διεργασία του 

φωτοπολυµερισµού με δέσµη laser. Με τον όρο φωτοπολυμερισμός, ονομάζεται η 

διαδικασία κατά την οποία, χρησιμοποιώντας φως ως πηγή ενέργειας προκαλείται η 
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μετατροπή μικρών μορίων υγρής κατάστασης σε στερεά μακρομόρια μέσω 

αντίδρασης πολυμερισμού (Sun et al., 2004). Για τον φωτοπολυμερισμό συνήθως 

απαιτείται η προσθήκη ενός φωτοεκκινητή, ο οποίος είναι μια φωτοευαίσθητη ένωση 

χαμηλού μοριακού βάρους που κατόπιν απορρόφησης φωτός δημιουργεί ελεύθερες 

ρίζες ή ιόντα που δρουν ως εκκινητές του πολυμερισμού. 

Ο πολυμερισμός ελευθέρων ριζών αποτελείται από τρία στάδια (Εικόνα 1.7): 

Εικόνα 1.7: Στάδια πολυμερισμού ελευθέρων ριζών. 

- Έναρξη: κατά το στάδιο της έναρξης ο φωτοεκκινητής (Ι) απορροφά φωτόνια 

και μετατρέπεται σε ελεύθερες ρίζες (Ro). 

- Μετάδοση: κατά το στάδιο της μετάδοσης, οι ελεύθερες ρίζες συνδέονται με 

μόρια του μονομερούς (Μ) και από αυτό προκύπτει ένα σύμπλοκο 

μονομερούς και ελεύθερων ριζών (RMo). Το σύμπλοκο RMo συνδέεται με ένα 

νέο μόριο μονομερούς, δημιουργώντας έτσι μια μακριά αλυσίδα (RMM…). 

- Τερματισμός: η διαδικασία τερματίζεται όταν δυο αλυσίδες συναντιούνται και 

τα κατάλοιπα των ελευθέρων ριζών αντιδρούν (RMn+mR). 

Πολλά υλικά τα οποία πολυµερίζονται µε υπεριώδη ακτινοβόληση παρουσιάζουν την 

ίδια αντίδραση και µε την ταυτόχρονη απορρόφηση δύο φωτονίων στην ορατή ή 

υπέρυθρη φασµατική περιοχή, όταν η ένταση του φωτός είναι αρκετά µεγάλη (Sun et 

al., 2004). Μία τυπική διάταξη διφωτονικού πολυμερισμού φαίνεται στο Σχήμα 1.8. 

Η δέσμη laser διευρύνεται μέσω ενός τηλεσκοπίου ώστε να καλύπτει την πίσω 

επιφάνεια του φακού μικροσκοπίου που θα χρησιμοποιηθεί. Ένα ουδέτερο φίλτρο 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της προσπίπτουσας ισχύς και ένα κλείστρο (shutter) 

για τον έλεγχο της ακτινοβόλησης. Η δέσμη laser εστιάζεται μέσω ενός 
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αντικειμενικού φακού στη ρητίνη που είναι τοποθετημένη σε γυάλινο πλακίδιο 

προσαρμοσμένο σε ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βάση μετακίνησης στους τρεις άξονες. 

Στο Σχήμα 1.8. φαίνεται επίσης η δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης της 

διαδικασίας πολυμερισμού μέσω μιας διάταξης ανάστροφου μικροσκοπίου. Το φώς 

από μια λάμπα επάνω από τη ρητίνη αφού περάσει από ένα φίλτρο υπεριώδους και 

διαμέσου της ρητίνης συλλέγεται από τον αντικειμενικό φακό μικροσκοπίου. Έπειτα 

μέσω ενός διχρωϊκού κάτοπτρου, το οποίο επιτρέπει την διέλευση της δέσμης laser 

ενώ αντίθετα ανακλά το φώς της λάμπας οδηγείται στην CCD κάμερα απεικονίζοντας 

την πολυμερισμένη δομή που κατασκευάζεται (Selimis et al., 2015). 

 

Εικόνα 1.8: Τυπική διάταξη διφωτονικού πολυμερισμού. 

1.4.6.3. Στερεολιθογραφία (Stereolithography)   

Η στερεολιθογραφία αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές ταχείας 

πρωτοτυποποίησης. Με την τεχνική αυτή κατασκευάζονται τρισδιάστατα μοντέλα 

από υγρό φωτοευαίσθητο πολυμερές (ρητίνη), το οποίο στερεοποιείται όταν εκτίθεται 

σε υπεριώδη ακτινοβολία. Το ικρίωμα χτίζεται πάνω σε μια πλατφόρμα, που 

βρίσκεται μέσα σε ένα λουτρό υγρής εποξειδικής ή ακρυλικής ρητίνης (Εικόνα 1.9). 



15 

 

 

Εικόνα 1.9: Σχηματική διάταξη στερεολιθογραφίας. 

Η κατασκευή του ικριώματος αρχίζει με την πλατφόρμα ελάχιστα κάτω από τη 

στάθμη της ρητίνης. Ένα υψηλής συγκέντρωσης laser υπεριώδους ακτινοβολίας 

σαρώνει την πρώτη εγκάρσια τομή του δείγματος, πολυμερίζοντας (στερεοποιώντας) 

το πρώτο λεπτό στρώμα της ρητίνης. Καθόλη τη διαδικασία, η υπόλοιπη επιφάνεια 

παραμένει σε υγρή μορφή. Στη συνέχεια η πλατφόρμα βυθίζεται σε συγκεκριμένο 

βάθος κάθε φορά μέσα στη δεξαμενή και καλύπτεται από ένα νέο στρώμα υγρής 

ρητίνης. Ακολουθεί η σάρωση της δεύτερης τομής του δείγματος, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί το δεύτερο στρώμα στερεοποιημένης ρητίνης. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται ώσπου το μοντέλο να ολοκληρωθεί. Τελικά το πρωτότυπο 

αποκολλάται από την πλατφόρμα, καθαρίζεται από τα υπολείμματα ρητίνης και 

τοποθετείται σε έναν φούρνο υπεριωδών ακτινών για περαιτέρω ωρίμανση ( Jacobs, 

1992).  

1.4.6.4. Δημιουργία ικριωμάτων με χρήση UV laser 

Μια κατηγορία laser αποτελούν τα Excimer lasers τα οποία λειτουργούν σε μήκος 

κύματος υπεριώδους ακτινοβολίας και χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για την 

παρασκευή τρισδιάστατων ικριωμάτων για εφαρμογές ιστομηχανικής. Αποτελούνται 

από ένα άτομο ευγενούς αερίου και ένα άτομο αλογόνου (ArF, KrF και XeF lasers) 

και λόγω της μικρής έκτασης καταστροφής που προκαλούν στο δείγμα, 

χρησιμοποιούνται για την μικροεπεξεργασία υλικών σε υπόμικρη κλίμακα. 

Μια από τις ιδιότητες των βιοπολυμερών, την οποία εκμεταλλεύεται η συγκεκριμένη 

τεχνολογία, είναι η ύπαρξη καταλοίπων τυροσίνης στο μόριο τους. Η τυροσίνη έχει 
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την δυνατότητα να δημιουργεί σταυροδεσμούς (cross links) ανάμεσα στα μόρια της 

μετά από έκθεση σε ακτινοβολία. Η δημιουργία σταυροδεσμών ενισχύει την 

μηχανική αντοχή του υλικού. Ο μηχανισμός σχηματισμού της διτυροσίνης 

αναφέρεται στην εικόνα 1.10. (Giullivi et al., 2003). 

 

Εικόνα 1.10: Σχηματισμός Διτυροσίνης. 

Κατόπιν διέγερσης με ακτινοβολία UV  των μορίων της τυροσίνης, ένα ηλεκτρόνιο 

αφαιρείται από τον φαινολικό δακτύλιο της τυροσίνης και αυτό έχει ως συνέπεια τον 

σχηματισμό μιας ελεύθερης ρίζας (Εικόνα 1.10 [1]). Η ελεύθερη ρίζα στη συνέχεια 

ενώνεται με μια δεύτερη ελεύθερη ρίζα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και μετά 

από την αντίδραση του ισομερισμού, ο σταυροδεσμός της διτυροσίνης έχει επιτυχώς 

δημιουργηθεί ανάμεσα στα μόρια της τυροσίνης (Εικόνα 1.10 [3]). Τα μόρια της 

διτυροσίνης μπορούν να ανιχνευθούν κατόπιν συλλογής φάσματος φθορισμού, διότι 

εκπέμπουν στα 420 nm, εφόσον έχει προηγηθεί διέγερση των μορίων της τυροσίνης 

στα 315 nm.  

Πολλές ερευνητικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες δεκαετίες βασιζόμενες 

στην χρήση UV lasers για την μορφοποίηση επιφανειών βιοπολυμερών καθώς 

αποτελεί μια χαμηλού κόστους, μεγάλης ακρίβειας και ελάχιστα χρονοβόρας 

διαδικασίας για τη δημιουργία τρισδιάστατων δομών. 
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Μια από τις πρώτες εργασίες στον τομέα αυτό, αφορά την ακτινοβόληση επιφανειών 

κολλαγόνου και χιτοζάνης με έναν παλμό παραγόμενο από KrF laser. Μέσω του 

μηχανισμού της αποδόμησης η μεθοδολογία οδήγησε στη δημιουργία φυσαλίδων 

στην επιφάνεια των φιλμ του υλικού, ως αποτέλεσμα του εκρηκτικού βρασμού 

(explosive boiling). Κατά τη γρήγορη θέρμανση μέσω του UV laser και λόγω της 

γρήγορης θερμικής διαστολής, ένας διπολικός παλμός πίεσης (ακουστικό κύμα) 

δημιουργείται κατά τον άξονα της δέσμης. Το κύμα αυτό αποτελείται από ένα κύμα 

συμπίεσης το οποίο ακολουθείται από μια αρνητική πίεση (tensile wave) προς τον 

κύριο όγκου του δείγματος με την ταχύτητα του ήχου, και έχει την ευθύνη για τη 

διαδικασία της αποδόμησης. Όταν το tensile wave  ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή 

παρατηρείται και ο σχηματισμός των φυσαλίδων. Όπως μπορούμε να δούμε από τις 

παρακάτω εικόνες υπήρξε δημιουργία πρωτεϊνικών ικριωμάτων κολλαγόνου και 

χιτοζάνης βάσει του παραπάνω μηχανισμού μετά από ακτινοβόληση με το laser 

(Lazare et al., 2005). 

α β 

  

Εικόνα 1.11: α) Εικόνα ΗΜΣ του διογκωμένου φιλμ κολλαγόνου μετά από 

ακτινοβόληση με έναν παλμό από KrF laser με ενέργεια πυκνότητας 1,7 J/cm2, β) 

Εικόνα ΗΜΣ του διογκωμένου φιλμ χιτοζάνης μετά από ακτινοβόληση με έναν 

παλμό KrF laser με ενέργεια πυκνότητας 5 J/cm2 (Lazare et al., 2005). 

Η προηγούμενη μελέτη οδήγησε στην φασματοσκοπική ανάλυση των φιλμ 

κολλαγόνου τα οποία προέκυψαν μετά από μορφοποίηση των επιφανειών με χρήση 

του KrF laser. Η πειραματική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατόπιν της 

ακτινοβόλησης επάγονται τόσο μορφολογικές αλλαγές στα φιλμ όσο και 
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φωτοχημικές. Αυτό αποδεικνύεται από τα φάσματα φθορισμού τα οποία 

συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία και στα οποία υπάρχουν χαρακτηριστικές κορυφές 

οι οποίες αντιστοιχούν στο αρωματικό κατάλοιπο τυροσίνη και στο παράγωγό του 

κατόπιν ακτινοβόλησης τη διτυροσίνη (420 nm) (Wisniewski et al., 2007). 

α β  

 

 

 

 

Εικόνα 1.12: Φάσματα φθορισμού φιλμ κολλαγόνου πριν και μετά από 

ακτινοβόληση με έναν παλμό από KrF laser. 

Κατόπιν διέγερσης των δειγμάτων στα 270 nm (Εικόνα 1.12. α) εμφανίζεται μια 

κορυφή στα 303 nm τόσο για την ακτινοβολημένη επιφάνεια όσο και για τη μη. Η 

κορυφή αυτή αντιστοιχεί συνήθως στο αμινοξικό κατάλοιπο τυροσίνη, το οποίο λόγω 

του ότι περιέχει στο μόριο του έναν αρωματικό δακτύλιο, μετατρέπεται σε 

χρωμοφόρο μόριο και έχει τη δυνατότητα απορρόφησης UV ακτινοβολίας (μετάβαση 

π → π*) (Vogel et al, 2003). Στο φάσμα φθορισμού φαίνεται ότι η κορυφή της 

τυροσίνης μειώνεται σημαντικά μετά από την ακτινοβόληση του δείγματος (Εικόνα 

1.11 α μπλε γραμμή). Ταυτόχρονα υπάρχει μια αύξηση της κορυφής στο εύρος των 

375 – 550 nm (Εικόνα 1.12. β), για το ακτινοβολημένο δείγμα (κόκκινη γραμμή) η 

οποία αντιστοιχεί στη δημιουργία φωτοπροϊόντων όπως είναι η διτυροσίνη 

(Sionkowska et al., 2001). 

Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η μελέτη των Gaspard  (Gaspard et al., 2008),  

όπου μετά από ακτινοβόληση φιλμ από ζελατίνη με KrF laser, δημιουργηθήκαν 

διογκωμένες επιφάνειες και οι φωτοχημικές αλλαγές επιβεβαιώθηκαν με 
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φασματοσκοπική ανάλυση του δείγματος. Υπήρξε δημιουργία διτυροσίνης (410-440 

nm) και αυτό μπορεί να φανεί στην εικόνα 1.13. 

 

Εικόνα 1.13: Φάσμα LIF των φιλμ ζελατίνης σε διαφορετικά μήκη κύματος. 

1.5. Εφαρμογές Ικριωμάτων 

Γενικά οι ιστοί μπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες: τους σκληρούς και τους 

μαλακούς. Σαν σκληρούς μπορούμε να αναφέρουμε τα οστά και τα δόντια, ενώ σαν 

μαλακούς ιστούς μπορούμε να αναφέρουμε το δέρμα, τα αγγεία και τους συνδέσμους. 

1.5.1. Σκληροί ιστοί 

Διαφορετικά υλικά, υπό την μορφή δισκίων και βιδών, χρησιμοποιούνται για την 

επούλωση τραυμάτων και για την αντικατάσταση συνδέσμων, όπως οστού και 

γόνατος. Τα εμφυτεύματα αυτά είναι συνήθως κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

ατσάλι, κράματα τιτανίου ή κοβαλτίου, αλλά και από κεραμικά υλικά. Επιπρόσθετα 

χρησιμοποιούνται και πολυμερή όπως PMMA, PET και nylon με ίνες άνθρακα. 

Συχνά σε αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία αποικοδομούνται με 

τον χρόνο και δεν χρειάζονται επομένως χειρουργική απομάκρυνση (Cooper et al., 

2004). 

Η αντιμετώπιση προβλημάτων των δοντιών είναι από τις συνηθισμένες περιπτώσεις 

ασθενειών και περιλαμβάνουν από σφραγίσματα μέχρι ολόκληρη αντικατάσταση των 
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αλλοιωμένων δοντιών. Αμαλγάματα, χρυσός, ζιρκόνια, ακρυλικές ρητίνες και 

σιλικόνες χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τέτοιες εφαρμογές (Brunski et al., 2004). 

1.5.2. Μαλακοί ιστοί 

Σε περιπτώσεις εγκαυμάτων απαιτούνται υλικά για την επικάλυψη του δέρματος τα 

οποία είναι εύκαμπτα και ελαστικά. Τα υλικά αυτά πρέπει αφενός να μην επιτρέπουν 

την απώλεια υγρών αφετέρου όμως να είναι ως ένα βαθμό διαπερατά ώστε να 

επιτρέπουν την αποβολή προϊόντων μεταβολισμού. Επιπλέον πρέπει να απλώνονται 

στην επιφάνεια του τραύματος χωρίς να προκαλούν νέες πληγές στον υπό δημιουργία 

ιστό και να μην επάγουν την ανάπτυξη βακτηρίων (Yannas, 2004). 

Τα αιμοφόρα αγγεία είναι πολύπλοκες δομές οι οποίες αποτελούνται από ίνες 

κολλαγόνου και ελαστίνης. Τα αγγειακά μοσχεύματα χρησιμοποιούνται για να 

αντικαταστήσουν τμήματα του αγγειακού συστήματος τα οποία δεν επιτρέπουν την 

ομαλή κυκλοφορία του αίματος. Συνεπώς βρίσκουν εφαρμογή σε περιπτώσεις 

ανευρύσματος και σε εγχειρήσεις bypass. Οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να 

χαρακτηρίζουν αυτά τα υλικά είναι, το πορώδες τους, ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη 

του ιστού χωρίς όμως να οδηγούν σε απώλεια αίματος. Επιπλέον πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από καλή διαστολή και αντίσταση στην χαλάρωση καθώς υπόκειται 

σε συνεχείς παλμούς και στατική πίεση (Cooper et al., 2004). 

2. ΙΝΩΔΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Οι ινώδεις πρωτεΐνες αποτελούν τους δομικούς λίθους πολλών βιολογικών ιστών και 

φυσικών υλικών, όπως είναι το μετάξι και το μαλλί (Cohen C, 1998). Πολύ συχνά 

εμφανίζουν ιεραρχική δομή, η οποία βασίζεται σε στοιχειώδη δομικά στοιχεία όπως 

είναι οι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες. Πρόσφατα δομικές πληροφορίες άρχισαν 

να δημοσιοποιούνται και για β – δομημένες ινώδεις πρωτεΐνες, οι οποίες 

παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρουσες μηχανικές και ελαστικές ιδιότητες (Jenkins et al., 

2001). Για το λόγο αυτό όλο και πιο συχνά χρησιμοποιούνται ως δομικά μοντέλα για 

τον σχεδιασμό καινοτόμων βιοϋλικών (Jan C. M. van Hest et al., 2001). Οι πρωτεΐνες 

αυτές βρίσκονται παντού σε βιολογικά συστήματα και διεκπεραιώνουν μια πληθώρα 

λειτουργιών. Αρχικά εσωτερικά των κυττάρων υπάρχουν τρείς τύποι ινωδών 

πρωτεϊνών, οι οποίοι αποτελούν τον κυτταροσκελετό και προσδίδουν μηχανική 
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στήριξη και κίνηση στο κύτταρο. Τα στοιχεία αυτά είναι οι μικροσωληνίσκοι, τα 

ενδιάμεσα ινίδια και τα ινίδια ακτίνης. Οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούνται από μια 

υπομονάδα, η οποία επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές και αποδίδει μια πολύ σταθερή 

δομή. 

 

Εικόνα 1.14: α) Ινίδια Ακτίνης, β) Μικροσωληνίσκοι και γ) Ενδιάμεσα Ινίδια 

(Pollard TD, Earnshaw WC, 2002). 

Τα ινίδια ακτίνης (Εικόνα 1.14.α) εμφανίζονται ως συμπαγείς ράβδοι διαμέτρου 8 nm 

και αποτελούνται από σφαιρικές πρωτεΐνες (G – ακτίνη) συνδεδεμένες σε μακριές 

αλυσίδες, οι οποίες ανά δύο σχηματίζουν μια διπλή έλικα. Τα ινίδια ακτίνης εκτελούν 

διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τη δομή την οποία έχουν. Σχηματίζουν τις 

μικρολάχνες, οι οποίες απορροφούν τα συστατικά που προέρχονται από την τροφή, 

προσφέρουν μηχανική αντοχή και τέλος συνδεδεμένα με τη μυοσίνη πραγματοποιούν 

τη μυϊκή συστολή. Τα ενδιάμεσα ινίδια (Εικόνα 1.14.γ) μοιάζουν με σχοινιά και 

σχηματίζονται από επιμήκεις πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούνται από μια αμινοτελική 

σφαιρική κεφαλή, μια καρβοξυτελική και μια ραβδόμορφη κεντρική περιοχή. Η 

κεντρική περιοχή αποτελείται από μια α – έλικα, η οποία επιτρέπει στα ζεύγη των 

πρωτεϊνών να σχηματίσουν σταθερά διμερή. Τα ενδιάμεσα ινίδια έχουν διάμετρο 

περίπου 10 nm και λόγω της μεγάλης ελαστικής δύναμης που εμφανίζουν, 

προσδίδουν στο κύτταρο μηχανική αντοχή κατά την άσκηση πίεσης. Οι 

μικροσωληνίσκοι (Εικόνα 1.14.β) αποτελούν τον τρίτο τύπο πρωτεϊνικών ινιδίων και 

εμφανίζονται ως εύκαμπτοι κοίλοι σωλήνες με διάμετρο περίπου 25 nm. 

Σχηματίζονται από μονομερή της πρωτεΐνης τουμπουλίνης, α και β υπομονάδες, τα 

οποία συνδέονται ώστε να σχηματίσουν ένα διμερές. Τα διμερή της τουμπουλίνης 

στη συνέχεια συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν επιμήκεις δομές που 

ονομάζονται πρωτονημάτια. Κάθε μικροσωληνίσκος αποτελείται από τη συνένωση 

13 περίπου πρωτονηματίων τα οποία είναι διατεταγμένα παράλληλα. Η λειτουργία 
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τους σχετίζεται τόσο με τη διατήρηση της μορφής του κυττάρου όσο και με την 

εκτέλεση ποικίλλων κινήσεων αυτού (Pollard TD, Earnshaw WC, 2002). 

Ινώδεις πρωτεΐνες που αφθονούν στον εξωκυττάριο χώρο είναι το κολλαγόνο, η 

ελαστίνη και η κερατίνη. Οι πρωτεΐνες αυτές παίρνουν μέρος στο σχηματισμό του 

δέρματος, των οστών, των χόνδρων, των τριχών και απατούνται τόσο στα θηλαστικά 

όσο και στα έντομα. 

Τα κολλαγόνα αποτελούν μια οικογένεια ινωδών πρωτεϊνών, οι οποίες εμφανίζονται 

σχεδόν σε όλους τους πολυκυττάριους ζωικούς οργανισμούς. Παράγονται κυρίως από 

ινοβλάστες (συνδετικοί ιστοί) και οστεοβλάστες (οστά) και αποτελούν το βασικό 

συστατικό του εξωκυττάριου χώρου (Extracellular Matrix, ECM). Η βασική δομική 

μονάδα του κολλαγόνου, το προκολλαγόνο (Εικόνα 1.15.), συνίσταται από τρεις 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες (α – αλυσίδες) οι οποίες περιτυλίγονται η μια γύρω από την 

άλλη, σχηματίζοντας μια ελικοειδή δεξιόστροφη δομή και ενώνονται μεταξύ τους με 

δεσμούς υδρογόνου του αμινοξέος υδροξυπρολίνη και άλλων φορτισμένων 

καταλοίπων (Ramshaw et al., 1996). Η σύνθεσή του πραγματοποιείται στο εσωτερικό 

των κυττάρων υπό τη μορφή του προκολλαγόνου , το οποίο οδηγείται εκτός κυττάρου 

όπου και υπόκειται σε πρωτεόλυση (χρησιμοποιείται το ένζυμο πεπτιδάση του 

προκολλαγόνου) ώστε να μετατραπεί σε τροποκολλαγόνο (κολλαγόνο). Η πρωτεΐνη 

του κολλαγόνου έχει μέγεθος 300 kDa ενώ σε μήκος φτάνει τα 300 nm (Rich et al., 

1955). Το κολλαγόνο χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια ως βιοϋλικό σε 

διάφορες ιατρικές εφαρμογές, όπως είναι η μηχανική ιστών, η επούλωση πληγών, η 

στοχευόμενη μεταφορά φαρμάκων σε ιστούς στόχους και η οφθαλμολογία. 
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Εικόνα 1.15: Δομή κολλαγόνου (Ramshaw et al., 1996). 

Η ελαστίνη αποτελεί μια πρωτεΐνη του εξωκυττάριου χώρου η  οποία προσδίδει 

ελαστικότητα στους ιστούς και στα όργανα που χρειάζεται όπως είναι τα αιμοφόρα 

αγγεία, οι πνεύμονες και το δέρμα (Pasquali-Ronchetti et al., 1997). Παράγεται 

κυρίως από τους ινοβλάστες και τα λεία μυϊκά κύτταρα, ενώ αποτελείται από περίπου 

800 αμινοξέα. Η υπομονάδα της ελαστίνης είναι ένα πρόδρομο μόριο 72 kDa, η 

τροποελαστίνη, το οποίο είναι υδατοδιαλυτό. Στη συνέχεια μετατρέπεται στο 

αδιάλυτο πολυμερές της ελαστίνης λόγω των σταυροδεσμών της λυσίνης. Οι 

επικρατέστεροι σταυροδεσμοί της ελαστίνης, οφείλονται σε κατάλοιπα δεσμοσίνης 

και ισοδεσμοσίνης που δημιουργούνται μεταξύ τεσσάρων κατάλοιπων λυσίνης μέσω 

του ενζύμου οξειδάση της λυσίνης (Εικόνα 1.16.). Το μόριο της ελαστίνης 

αποτελείται από ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό υδρόφοβων αμινοξέων όπως η βαλίνη, 

η γλυκίνη, η αλανίνη και η προλίνη. Βιουλικά προερχόμενα από την ελαστίνη έχουν 

προταθεί και χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα βιολογικών εφαρμογών όπως είναι 

τα επιθέματα δέρματος, τα αγγειακά μοσχεύματα, οι βαλβίδες καρδιάς και οι χόνδροι 

των αρθρώσεων (Daamen et al., 2007). 
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Εικόνα 1.16: Δομή ελαστίνης (Molecular Biology of the cell, 2014). 

Οι κερατίνες είναι αδιάλυτες πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούν το κύριο συστατικό των 

φτερών, του μαλλιού, των τριχών, των κεράτων και των νυχιών. Βασιζόμενοι στη 

δευτεροταγή δομή τους, οι κερατίνες διαχωρίζονται σε α και β κερατίνες, με τις α να 

επικρατούν στα θηλαστικά ενώ οι β στα ερπετά και τα πτηνά (Fraser et al., 2008). Οι 

ίνες της κερατίνης γενικά συνίστανται από δυο μορφολογικά μέρη: τη μήτρα (cortex),  

η οποία αποτελεί το εσωτερικό μέρος και τον φλοιό (cuticle), ο οποίος αποτελείτο 

εξωτερικό στρώμα. Το στρώμα του φλοιού μορφολογικά μοιάζει με τετράγωνα 

επικαλυπτόμενα φύλλα, τα οποία προστατεύουν τη μήτρα, δημιουργώντας τρία 

ξεχωριστά στρώματα (Εικόνα 1.17). 

  

 

Εικόνα 1.17: Δομή ίνας κερατίνης.  

Οι πρωτεΐνες της κερατίνης μπορούν να υποδιαιρεθούν σε α, β και γ κερατίνες. Οι α 

κερατίνες βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της μήτρας, έχουν σχήμα ενδιάμεσων 

ινιδίων, με μέσο μοριακό βάρος 60 – 80 kDa, ενώ παρουσιάζουν δομή α έλικας και 

χαμηλή περιεκτικότητα σε κατάλοιπα κυστεϊνης. Οι β κερατίνες είναι δύσκολο να 

απομονωθούν και δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία πολλές πληροφορίες. Παρόλα 
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αυτά βρίσκονται στον φλοιό και προστατεύουν τα ινίδια της μήτρας από φυσικές και 

χημικές καταστροφές. Τέλος οι γ κερατίνες είναι μη ινώδεις σφαιρικές πρωτεΐνες, 

μοριακού βάρους 15 kDa,οι οποίες απαρτίζουν το στρώμα μεταξύ των ινιδίων της α 

κερατίνης. Παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό σε κατάλοιπα κυστεϊνης, η οποία 

βρίσκεται σε οξειδωμένη κατάσταση υπό τη μορφή δισουλφιδικών δεσμών. Οι 

δεσμοί αυτοί λειτουργούν κυρίως ως σταυροδεσμοί (crosslinks) μεταξύ των ινών της 

α κερατίνης προσδίδοντας μεγάλη μηχανική αντοχή (Daamen et al., 2007). Βιουλικά 

προερχόμενα από τις κερατίνες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται από της αρχές της 

δεκαετίας του 70 σε διάφορες μορφές, όπως είναι τα φιλμ, τα σφουγγάρια και οι 

υδρογέλες. 

Μια ξεχωριστή κατηγορία ινωδών πρωτεϊνών αποτελούν το μετάξι και ο ιστός της 

αράχνης. Παρουσιάζουν μια πληθώρα λειτουργιών, όπως είναι η δημιουργία του 

κουκουλιού για την προστασία των αυγών και των προνυμφών ή ο ιστός για την 

αιχμαλώτιση τροφής και τη μετακίνηση του εντόμου  (Vollrath F, 2000). Οι 

πρωτεΪνες των ιστών της αράχνης αποτελούνται από διαφορετικούς συνδυασμούς 

τεσσάρων δομικών στοιχείων: (α) ελαστικά β σπειράματα, (β) κρυσταλλικά β 

πτυχωτά φύλλα πλούσια σε κατάλοιπα αλανίνης, (γ) α έλικες και (δ) άμορφες 

συνδετικές περιοχές (Hakimi et al., 2006). Το μετάξι το οποίο προέρχεται από τον 

μεταξοσκώληκα αποτελείται από δύο κυρίως πρωτεϊνες, τη φιβροϊνη και τη σερισίνη, 

με τη δεύτερη να λειτουργεί σαν κόλλα μεταξύ των ινών και να πρέπει να 

απομακρυνθεί πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία. Η φιβροϊνη έχει δομή β πτυχωτών 

φύλλων και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κατάλοιπα γλυκίνης, αλανίνης και σερίνης 

(Εικόνα 1.18.α) (Soong et al., 1984). Αντιθέτως το μετάξι το οποίο προέρχεται από 

τις αράχνες αποτελείται από μια μοναδική πρωτεϊνη, για την οποία το προτεινόμενο 

μοντέλο δομής είναι το ακόλουθο: (α) για τις περιοχές πλούσιες σε κατάλοιπα 

αλανίνης, μια κρυσταλλική οργάνωση σε β πτυχωτά φύλλα, τα οποία προσδίδουν 

ανθεκτικότητα και (β) για τις πλούσιες σε κατάλοιπα γλυκίνης περιοχές, μια άμορφη 

δομή η οποία προσδίδει ελαστικότητα (Εικόνα 1.18.β) (Scheibel T, 2004). Επειδή τα 

βιουλικά προερχόμενα από μετάξι είναι βιοσυμβατά, χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

εφαρμογές ιατρικής όπως τα ικριώματα στη μηχανική ιστών, στην επούλωση 

τραυμάτων και στην αναγέννηση νευρώνων (Yang et al., 2007). 
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(β) 

 

Εικόνα 1.18: (α) Φιβροϊνη μεταξιού και (β) Πρωτεϊνη αράχνης: με το πράσινο 

φαίνονται τα β-πτυχωτά φύλλα και με κόκκινο χρώμα οι άμορφες περιοχές (Yuan et 

al., 2014). 

3. ΑΜΥΛΟΕΙΔΗ ΙΝΙΔΙΑ 

Ο όρος αμυλοειδές χρησιμοποιείται για την περιγραφή πλακών οι οποίες 

αποτελούνται από πρωτεϊνικά συσσωματώματα και παρουσιάζουν ινώδη μορφολογία. 

Ο όρος αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Virchow το 1854 κατά τη μελέτη 

εγκεφαλικών ιστών (Sipe and Cohen, 2000). Η εναπόθεση αυτών των πλακών πάνω 

σε ιστούς συνδέεται με μια ευρεία γκάμα ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των 

Alzheimer, Πάρκινσον, Σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια και της ασθένειας Huntington 

(Tan and Pepys, 1994). Οι παραπάνω ασθένειες ενώ αναφέρονται όλες ως 

αμυλοειδώσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως το προς σε ποιο σημείο του οργανισμού 

συσσωρεύονται οι πλάκες. 

Πρόσφατες έρευνες υπέδειξαν ότι τα αμυλοειδή ινίδια είναι άφθονα στους ζωντανούς 

οργανισμούς, τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς, και έχουν 

εξελιχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διεκπεραιώνουν έμφυτες λειτουργίες του 

εκάστοτε οργανισμού. Για παράδειγμα τα ινίδια τα οποία σχηματίζονται από την 

πρωτεΐνη curli στο βακτήριο E.coli, χρησιμοποιούνται και για τη σύνδεση του 

βακτηρίου με το ξενιστή και για τη δημιουργία αποικιών (Chapman et al., 2002). 

Επιπρόσθετα ένα ακόμα παράδειγμα αποτελούν οι ίνες του μεταξιού της αράχνης οι 

οποίες έχουν αποδειχθεί ότι εμφανίζουν το cross-beta μοντέλο της αμυλοειδούς δομής 

καθώς και ινίδια τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε ευκαρυωτικά συστήματα όπως η 
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πρωτεΐνη Pmel17, η οποία λειτουργεί ως πρότυπο για τον πολυμερισμό της μελανίνης 

και δημιουργεί αμυλοειδή ινίδια μέσα στο μελανόσωμα (Fowler et al., 2006). 

Τα τελευταία χρόνια προέκυψε μέσα από έρευνες μια νέα κατηγορία αμυλοειδών 

ινιδίων, τα οποία ονομάσθηκαν ʺ λειτουργικά αμυλοειδή ʺ και δε σχετίζονται με 

ασθένειες. Το καλύτερο παράδειγμα αυτών αποτελούν τα αμυλοειδή που 

χρησιμοποιούνται από βακτήρια όπως η Escerichia coli και ο Bacillus subtilis (Chiti 

and Dobson, 2006). 

3.1. Χαρακτηριστικά αμυλοειδών ινιδίων. 

Τεχνικές μικροσκοπίας όπως η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (Transmission 

Electron Microscopy, ΤΕΜ) και Σάρωσης ( Scanning Electron Microscopy, SEM) 

έχουν ρίξει φως στην μακρομοριακή δομή των αμυλοειδών. Απεικονίζονται ως 

ευθείες μη διακλαδιζόμενες αλυσίδες, οι οποίες έχουν διάμετρο 8 – 30 nm και 

ποικίλα μήκη (Εικόνα 1.19.α) (Sipe and Cohen, 2000). 

α 

 

β 

 

γ 

 

δ 

 

Εικόνα 1.19: Χαρακτηριστικά αμυλοειδών ινιδίων, α) Μορφολογία ινιδίων (ΤΕΜ, 

κλίμακα 100nm), β)Αποτύπωμα περίθλασης ακτινών Χ (X-ray fibber diffraction), γ) 

Δομή Cross-beta και δ) Υπολογιστικό μοντέλο αμυλοειδούς. 

Σε μοριακό επίπεδο, η δευτεροταγής δομή των ινιδίων ακολουθεί το cross-beta 

μοντέλο, το οποίο υποστηρίζεται από τα αποτυπώματα των πειραμάτων τα οποία 

έγιναν με περίθλαση ακτινών Χ (Εικόνα 1.19.β). Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 

1.19γ, οι β αλυσίδες είναι σε κάθετη θέση ως προς τον άξονα της ίνας ( 4,7 Å η 

απόσταση περίπου μεταξύ των αλυσίδων), ενώ τα β πτυχωτά φύλλα βρίσκονται 

παράλληλα ως προς τον άξονα της ίνας και σε απόσταση 10 Å περίπου μεταξύ τους 

(Serpell, 2000). Τα σήματα αυτά στα 4,7 και 10 Å είναι χαρακτηριστικά της cross-

beta δομής. 
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3.2. Μηχανισμός σχηματισμού αμυλοειδών ινιδίων. 

Οι Jarret και Lansbury (Jarrett and Lansbury, 1992) πρότειναν ότι η συσσωμάτωση 

πρωτεϊνών ακολουθεί ένα πυρηνο-εξαρτώμενο μηχανισμό πολυμερισμού (Nucleation 

Dependent Polymerization) ο οποίος εξαρτάται από το ρυθμό δημιουργίας πυρήνων 

και τον ρυθμό επιμήκυνσης. Η αντίδραση πολυμερισμού ξεκινάει με τη δημιουργία 

του αρχικού πυρήνα πολυμερισμού (nucleation phase) κατά την οποία τα μονομερή 

έρχονται κοντά. Η δημιουργία του πυρήνα δεν ευνοείται θερμοδυναμικά, είναι αργή 

και αποτελεί το ρυθμιστικό βήμα για τον πολυμερισμό. Μετά από μια λανθάνουσα 

φάση σχηματισμού του πυρήνα (lag phase) το ινίδιο αυξάνει σε μήκος με την 

προσθήκη υπομονάδων μονομερούς στο άκρο του (elongation phase). Η φάση αυτή 

ευνοείται θερμοδυναμικά και αυτό οδηγεί στην ταχεία επιμήκυνση του ινιδίου. Τέλος 

τα ολοκληρωμένα ινίδια διαμορφώνονται κατά την τελευταία φάση, την φάση 

κορεσμού (saturation phase). Στην εικόνα 1.20. απεικονίζεται η αντίδραση 

πολυμερισμού των ινιδίων και αυτό μπορεί να περιγραφεί από μια σιγμοειδή 

καμπύλη, η οποία υποδεικνύει και τις τρείς φάσεις, αυτές της συσσωμάτωσης, της 

δημιουργίας του πυρήνα και της επιμήκυνσης (Lee et al., 2007; Iannuzzi et al., 2013). 

 

Εικόνα 1.20: Πυρηνο-εξαρτώμενος πολυμερισμός δημιουργίας αμυλοειδών ινιδίων. 
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3.3. Εφαρμογές αμυλοειδών ινιδίων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον γύρω από την χρήση των 

αμυλοειδών ινιδίων στη νανοβιοτεχνολογία σε μια πληθώρα εφαρμογών λόγω των 

μοναδικών τους ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες αυτές περιλαμβάνουν (i) δημιουργία 

αμυλοειδών δομών από πολλές πρωτεΐνες υπό συγκεκριμένες συνθήκες (Fandrich et 

al., 2001; Chiti et al., 1999), (ii) παρουσιάζουν σταθερότητα, μηχανική αντοχή 

συγκρινόμενη με αυτή του ατσαλιού και μηχανική ακαμψία παρόμοια με αυτή του 

νήματος της αράχνης (Smith et al., 2006), και (iii) ότι μπορούν να αποκτήσουν 

διάφορες και διαφορετικές φυσικό-χημικές ιδιότητες λόγω του ότι μπορούν να 

διαφοροποιηθούν σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας (Hartgerink, 2004). 

Η μηχανική ιστών αποτελεί έναν αρκετά υποσχόμενο τομέα όπου τα αμυλοειδή ινίδια 

βρίσκουν εφαρμογή. Η ανάπτυξη βιοσυμβατών νανοϊκριωμάτων, τα οποία θα 

μπορούν να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την προσκόλληση και ανάπτυξη 

των κυττάρων, αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Πρόσφατα σε σχετική μελέτη 

αναφέρθηκε ότι αλληλουχίες πεπτιδίων, οι οποίες περιέχουν το κατάλληλο μοτίβο 

αναγνώρισης των ιντεγκρινών (RGD ligand), δημιουργούν ινίδια τα οποία 

αλληλεπιδρούν ειδικά με τα κύτταρα και διευκολύνουν την προσκόλληση (Gras et al., 

2008). Επιπλέον δίκτυα αμυλοειδών ινών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εγκόλπωση μικρών μορίων, φαρμάκων και ενζύμων με στόχο τη μεταφορά τους σε 

συγκεκριμένους ιστούς στόχους ως μοριακά οχήματα. Με αυτόν τον τρόπο τα μόρια 

προστατεύονται από τη θερμότητα και την ενζυμική αποδόμηση με το να βρίσκονται 

μέσα σε αυτές τις υδρογέλες (hydorgels) (Bhak et al., 2010). 

Ένας άλλος μεγάλος τομέας, στον οποίο βρίσκουν εφαρμογή τα αμυλοειδή ινίδια, 

είναι η κατασκευή νανοκαλωδίων, όπου λειτουργούν ως εκμαγεία. Η επιστημονική 

ομάδα του Ehud Gazit στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβιβ ανακάλυψε ότι το διπεπτίδιο 

δι- φαινυλαλανίνη (F-F), το οποίο προέρχεται από το αμυλοειδές β πεπτίδιο Αβ (1-

42) της ασθένειας του Alzheimer, σχηματίζει κοίλους νανοσωλήνες. Στους σωλήνες 

αυτούς ενσωματώθηκαν ιόντα αργύρου, τα οποία σταδιακά ανάχθηκαν σε μεταλλικό 

άργυρο με χρήση κιτρικού νατρίου και τέλος με χρήση του ενζύμου πρωτεϊνάση Κ 

απομακρύνθηκε το βιολογικό υλικό καταλήγοντας στη δημιουργία νανοκαλωδίων 

αργύρου (Εικόνα 1.21.α) (Reches and Gazit, 2003). 
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Εικόνα 1.21: Νανοσωλήνες από το πεπτίδιο F – F επικαλυμμένοι με άργυρο. 

Μια ακόμα καινοτόμα δουλειά έγινε από την ομάδα του Thomas Sheibel, η οποία 

εκμεταλλεύτηκε την ικανότητα του σχηματισμού αμυλοειδών ινιδίων της ΝΜ 

επικράτειας του ‘translation release factor’ της ζύμης Sup35p. Επεμβαίνοντας 

γενετικά στην φυσική αλληλουχία και ενσωματώνοντας το αμινοξικό κατάλοιπο της 

κυστεϊνης, κατάφεραν να δημιουργήσουν νανοκαλώδια με ηλεκτρική αγωγιμότητα 

(Εικόνα 1.22.) (Scheibel, 2003). 

  

Εικόνα 1.22: Νανοκαλώδια προερχόμενα από αμυλοειδή ινίδια, τα οποία 

παρουσιάζουν ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

4. Η χρήση του μίσχου της ίνας του Αδενοϊού ως μοντέλο αυτοοργάνωσης. 

Οι ινώδεις πρωτεΐνες αποτελούν τους δομικούς λίθους πολλών βιολογικών ιστών, 

υπερμοριακών ενώσεων και βιολογικών υλικών, όπως είναι το μαλλί και το μετάξι 

(Cohen, 1998). Συχνά παρουσιάζουν ιεραρχική δομή βασιζόμενη σε δομικά στοιχεία, 
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όπως είναι οι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες. Πρόσφατα όλο και περισσότερες 

πληροφορίες προβάλλονται ως προς τη δομή και τις μηχανικές και ελαστικές 

ιδιότητες των πρωτεϊνών αυτών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αξιοποίηση τους ως 

ικριωμάτων για το σχεδιασμό νέων βιουλικών (van Hest and David, 2001). 

Μια κατηγορία ινώδων πρωτεϊνών χρησιμοποιείται από ιούς και βακτηριοφάγους ως 

όργανα προσκόλλησης στα κύτταρα. Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να 

δουλέψουμε με το μίσχο της ίνας του αδενοϊού (ορότυπος 2), το οποίο έχει μήκος 

30nm. Το καψίδιο του αδενοϊού έχει εικοσαεδρική δομή και φέρει τέτοιες ίνες 

(Εικόνα 1.23.α), οι οποίες προεξέχουν από τις 12 κορυφές αυτού. Η ίνα είναι 

ομοτριμερής και κάθε μονομερές αποτελείται από 582 αμινοξέα. Αποτελείται από ένα 

βραχύ Ν τελικό άκρο (45 κατάλοιπα) το οποίο συνδέεται στο ιϊκό καψίδιο, ένα λεπτό 

κεντρικό μίσχο (shaft) και ένα C τελικό άκρο το οποίο ευθύνεται για τον σωστό 

τριμερισμό της πρωτεΐνης και αποτελεί το όργανο προσκόλλησης του ιού στους 

υποδοχείς των κυττάρων (Εικόνα 1.23.β).   

       

    α)   

         

        

β) 

                  

Εικόνα 1.23: α) Δομή Αδενοϊού, β) Μοτίβο τριπλό β σπιράλ, της ίνας του αδενοϊού 

(Κάθε μονομερές συμβολίζεται με διαφορετικό χρώμα (κόκκινο, μπλε και πράσινο). 

Πρόσφατα ένα σταθερό μέρος της πρωτεΐνης, το οποίο αποτελείται από τα κατάλοιπα 

319-582 και συμπεριλαμβάνει την επικράτεια της κεφαλής (C terminus), εκφράστηκε 

ετερόλογα και μετά από επιτυχή καθαρισμό κρυσταλλώθηκε. Η κρυσταλλική δομή 

N 
termin
us  

Shaft 

C 
termin
us  
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λύθηκε με ανάλυση 2.4Å. Βάσει της αμινοξικής αλληλουχίας του μίσχου και της 

κρυσταλλικής του δομής, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο 

με εναλλασσόμενα υδρόφοβα (πορτοκαλί και πράσινα κατάλοιπα στην Εικόνα 

1.24.α) και υδρόφιλα αμινοξέα, καθώς και μια συντηρημένη προλίνη ή γλυκίνη (μωβ 

κατάλοιπα στην Εικόνα 1.24.α). 

Στην Εικόνα 1.24 τα γράμματα από b-h αντιστοιχούν σε μια β πτύχωση η οποία 

διέρχεται παράλληλα ως προς τον άξονα της ίνας, η οποία ακολουθείται από μια β 

στροφή. Τη στροφή διαδέχεται μια δεύτερη β πτύχωση, κατάλοιπα k-n, με διεύθυνση 

45ο αντίθετα ως προς τον άξονα της ίνας. Οι επαναλήψεις ενώνονται μεταξύ τους με 

μια θηλιά, κατάλοιπα o-a, η οποία εκτίθεται στο διαλύτη (Εικόνα 1.24.β). Ο πυρήνας 

της δομής σταθεροποιείται με ισχυρές δυνάμεις μεταξύ των υδρόφοβων κατάλοιπων 

(van Raaij et al., 1999). 

   

α)

 

β) 

Εικόνα 1.24: α) Αλληλουχία του μίσχου της ίνας του αδενοϊού και β) Δομή του 

μίσχου της ίνας του αδενοϊού. (3) 

Από προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει πάνω στην αναδίπλωση του μοτίβου της 

πρωτεΐνης shaft του μίσχου της ίνας του αδενοϊού, έχει παρατηρηθεί ότι μικρότερα 

πεπτίδια (Εικόνα 1.25) που αντιστοιχούν στην φυσική αλληλουχία της πρωτεΐνης 

αυτοοργανώνονται επιτυχώς σε αμυλοειδή ινίδια (Εικόνα 1.26). 
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Εικόνα 1.25: Αλληλουχία μικρότερων πεπτιδίων. 

Εκτός από την παρατήρηση των ινιδίων μορφολογικά μέσω ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας, τα ινίδια επίσης παρουσιάζουν διπλοθλαστικότητα κατόπιν χρώσης 

τους με την χρωστική Congo Red, όπως και το ότι εμφανίζουν το χαρακτηριστικό 

αποτύπωμα περίθλασης ακτινών Χ των αμυλοειδών (Papanikolopoulou et al., 2005). 

Το μοτίβο αυτό ονομάζεται cross beta, και δείχνει μια ανάκλαση στα 4.8Å στο 

μεσημβρινό, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ δυο β πτυχώσεων, αλλά και 

μια δεύτερη στον ισημερινό, ίση με 10-11Å, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση 

μεταξύ δυο πτυχωτών φύλλων (Serpell and Smith, 2000). 

 

Εικόνα 1.26: Ηλεκτρονική μικροσκοπία αμυλοειδών ινιδίων: Α. 22αα πεπτίδιο, Β. 

12αα πεπτίδιο, Γ. 8αα πεπτίδιο και Δ. 6αα πεπτίδιο (Κλίμακα: 100nm). 

5. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Ινώδη δομημένα νανοϊνίδια και νανοσωλήνες έχουν πρόσφατα κεντρίσει το 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, για την ένταξή τους σε μελλοντικές γενιές 



34 

 

μίκρο- και νάνο διατάξεων με πιθανές βιομηχανικές εφαρμογές (van Raaij et al., 

1999). Σε προηγούμενες μελέτες ολιγοπεπτίδια, τα οποία αντιστοιχούν σε ακολουθίες 

της φυσικής πρωτεΐνης του αδενοϊού, έχουν χαρακτηριστεί δομικά χρησιμοποιώντας 

τεχνικές βιοχημείας, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (Scanning Electron 

Microscopy, SEM) και περίθλασης ακτινών Χ (X ray Fiber Diffraction, XRD). Τα 

πεπτίδια αυτά αυτό οργανώνονται επιτυχώς σε αμυλοειδή ινίδια (Papanikolopoulou et 

al., 2005). 

Η επόμενη σημαντική πρόκληση στον τομέα των αυτό οργανωμένων πρωτεϊνικών 

υλικών είναι η δυνατότητα παραγωγής τους σε μεγάλες ποσότητες μέσα σε 

ετερόλογα συστήματα όπως σε βακτήρια, ζύμες και ευκαριωτικές κυτταρικές σειρές. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της παραγωγής ετερόλογα μεγάλων ποσοτήτων είναι η 

δυνατότητα η οποία δίνεται ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές οι 

οποίες παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ινών, όπως η υγρή, η ξηρή 

και η ηλεκτροστατική νηματοποίηση (dry, wet and electrospinning). Οι τεχνικές 

αυτές είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν με τις ποσότητες που παράγονται 

κατά τη διάρκεια της συμβατικής σύνθεσης πεπτιδίων, καθώς το κόστος παραγωγής 

σε μεγάλες κλίμακες (ανάλογα πάντα με των αριθμό των αμινοξέων) ανεβαίνει 

σημαντικά. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον σχεδιασμό 

γενετικά τροποποιημένων πρωτεϊνών οι οποίες αποτελούνται από 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες των φυσικών ινωδών  πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες 

αυτές ονομάζονται "recombinamers" (Rodriguez-Cabello et al., 2006) και έχει 

αποδειχθεί ότι μπορούν να αυτοοργανωθούν και να παρουσιάσουν δομή ινών, φιλμ 

και σφαιρών. Τα δυο καλύτερα μελετημένα συστήματα είναι τα πολυπεπτίδια τα 

οποία βασίζονται σε αλληλουχίες ελαστίνης και του μεταξιού (Heidebrecht and 

Scheibel, 2013; Rodriguez-Cabello et al., 2009). 

 

Επομένως το πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής εστιάζεται στην έκφραση και το 

δομικό χαρακτηρισμό της ετερόλογης πρωτεΐνης MetShaft61 η οποία αντιστοιχεί στα 

αμινοξέα 61 – 392 του μίσχου της ίνας του αδενοϊού και αποτελείται από 23 ατελείς 

επαναλήψεις αλληλουχιών των 15 αα (Εικόνα 1.27).  
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Εικόνα 1.27: Η ίνα του αδενοϊού. 

Στην εικόνα 1.28 φαίνεται η αμινοξική αλληλουχία της υπό μελέτης πρωτεΐνης καθώς 

και το θεωρητικό ισοηλεκτρικό σημείο και μοριακό βάρος. 

      61         71         81         91         101        111         

      |          |          |          |          |          |           

   61 MLALKMGSGL TLDKAGNLTS QNVTTVTQPL KKTKSNISLD TSAPLTITSG 

ALTVATTAPL   120 

  121 IVTSGALSVQ SQAPLTVQDS KLSIATKGPI TVSDGKLALQ TSAPLSGSDS 

DTLTVTASPP   180 

  181 LTTATGSLGI NMEDPIYVNN GKIGIKISGP LQVAQNSDTL TVVTGPGVTV 

EQNSLRTKVA   240 

  241 GAIGYDSSNN MEIKTGGGMR INNNLLILDV DYPFDAQTKL RLKLGQGPLY 

INASHNLDIN   300 

  301 YNRGLYLFNA SNNTKKLEVS IKKSSGLNFD NTAIAINAGK GLEFDTNTSE 

SPDINPIKTK   360 

  361 IGSGIDYNEN GAMITKLGAG LSFDNSGAIT IG 

 

Εικόνα 1.28: Αμινοξική αλληλουχία του μίσχου της ίνας του αδενοϊού (κατάλοιπα 61 

– 392). Μοριακό βάρος 34389.95 Da, Θεωρητικό pI 7.77. 

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην επεξεργασία της πρωτεΐνης με 

ακτινοβολία UV και την ανάπτυξη νέων υλικών κατάλληλων για εφαρμογές 

ιστομηχανικής. Σε προηγούμενες μελέτες έχουμε αποδείξει τη δημιουργία 

τρισδιάστατων δομών με λέιζερ (Direct Laser Writing, DLW), η οποία βασίζεται 

στην αρχή του διφωτονικού πολυμερισμού (Two Photon Polymerization, 2PP), 

χρησιμοποιώντας ως μοντέλο αυτοοργανωμένα πεπτιδικά ινίδια σε μορφή αρχικά 

"sandwich" και κατόπιν σε μορφή "scaffold on scaffold", για εφαρμογές μηχανικής 

ιστών (Dinca et al., 2007; Dinca et al., 2008; Terzaki et al., 2013).  

 

Fiber Shaft 
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Παράλληλα τεχνικές βασιζόμενες σε λέιζερ έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί για την 

επεξεργασία βιολογικών φιλμ κατόπιν ακτινοβόλησης αυτών με nanosecond ή 

femtosecond  παλμό συντελώντας με αυτό τον τρόπο στον αφρισμό του υλικού και 

στη δημιουργία πορωδών δομών (Gaspard et al., 2007; Lazare et al., 2005). Το 

φαινόμενο του αφρισμού συνοδεύεται και από χημικές μεταβολές κυρίως λόγω της 

δημιουργίας σταυροδεσμών διτυροσίνης μεταξύ των καταλοίπων τυροσίνης της 

αλληλουχίας (Gaspard et al.,2008; Wisniewski et al., 2007). Αναφορικά έχουν 

δημοσιευτεί μελέτες, οι οποίες παρουσιάζουν αποτελέσματα για φιλμ χιτοζάνης 

(Castillejo et al., 2012), μεταξιού (Lazare et al., 2012), ζελατίνης (Gaspard et al., 

2008) και κολλαγόνου (Wisniewski et al., 2007). 

 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια μέθοδος μορφοποίησης των πρωτεϊνικών 

φιλμ, τα οποία εναποτέθηκαν σε πλακίδια χαλαζία, χρησιμοποιώντας ένα KrF 

excimer laser ( λ = 248 nm) και έναν μοναδικό παλμό διάρκειας 30 ns. Κατόπιν 

διερευνώνται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των δομών που προκύπτουν από την 

φωτοαποδόμηση με τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM και FESEM), 

μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (Atomic Force Microscopy, AFM) και μέτρηση 

γωνιών διαβροχής (Contact angle measurements). Επιπλέον παρατηρούνται οι 

φωτοχημικές αλλαγές τις οποίες έχουν υποστεί τα πρωτεϊνικά υποστρώματα στις 

περιοχές ακτινοβόλησης σε σχέση με τις μη ακτινοβολημένες, οι οποίες 

αξιολογούνται με τη μέθοδο LIF (Laser Induced Fluorescence) (Bounos et al., 2006). 

Καταληκτικά μελετήθηκε η δυνατότητα καλλιέργειας ινοβλαστών στις 

ακτινοβολημένες περιοχές και κατά πόσο αυτές αποτελούν προσφιλές περιβάλλον για 

την ανάπτυξη και επιβίωση κυττάρων σε σύγκριση με τις μη ακτινοβολημένες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 

Ένα από τα πιο ισχυρά όργανα για τη μελέτη της δομής και της μορφολογίας των 

υλικών, είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το οποίο επιτρέπει την απεικόνιση ενός 

δείγματος με διακριτική ικανότητα της τάξης του nm, μέσω αλληλεπίδρασης του με 

μία δέσμη ηλεκτρονίων. Ο χειρισμός της δέσμης των ηλεκτρονίων που προσπίπτει 

στο δείγμα, όσο και εκείνων που σκεδάζονται από αυτό, γίνεται με τη βοήθεια 

μαγνητικών φακών. 

1.1. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning ElectronMicroscopy – 

SEM) 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), αποτελεί μια από τις σύγχρονες και 

ευέλικτες μεθόδους ανάλυσης της δομής μεγάλου αριθμού υλικών και δίνει 

πληροφορίες που αφορούν κυρίως στη μορφολογία και στη σύσταση της επιφάνειας 

του δείγματος. Το SEM είναι ένα όργανο που λειτουργεί περίπου όπως ένα οπτικό 

μικροσκόπιο με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας 

αντί για φώς (Εικόνα 2.1.α), η οποία σαρώνει την υπό εξέταση επιφάνεια. Η αρχή 

λειτουργίας του SEM στηρίζεται στις αλληλεπιδράσεις του δείγματος και της 

προσπίπτουσας σε αυτό δέσμης ηλεκτρονίων. 

Τα ηλεκτρόνια παράγονται με θερμική εκπομπή από θερμαινόμενο νήμα βολφραμίου 

και επιταχύνονται σε στήλη κενού, με δυναμικό επιτάχυνσης 10 – 40 kV, 

δημιουργώντας ρεύμα της τάξης 10-12 – 10-14 Α, σε μια δέσμη διαμέτρου 20 – 30 Å. Η 

δέσμη των ηλεκτρονίων διαμορφώνεται με δυο μαγνητικούς συγκεντρωτικούς 

φακούς και στη συνέχεια με ένα μαγνητικό αντικειμενικό φακό προβάλλεται πάνω 

στο δείγμα. Το δείγμα τοποθετείται σε ένα δειγματοφορέα με δυνατότητα κίνησης x –

y, περιστροφής και κλίσης. 

Κατά την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων δείγματος παράγονται: α) οπισθοσκεδαζόμενα 

ηλεκτρόνια (backscattered electrons), β) δευτερογενή ηλεκτρόνια (secondary 

electrons), γ) ηλεκτρόνια Auger (Auger electrons), και δ) ακτίνες Χ (X rays). 
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- Τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, με ενέργεια περίπου όση και τα 

πρωτογενή, προέρχονται από την ελαστική σκέδαση των ηλεκτρονίων της 

προσπίπτουσας δέσμης στα δείγματα. 

- Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια, με πολύ χαμηλή ενέργεια (μέγιστη 50 eV), 

προέρχονται συνήθως από τη στοιβάδα Κ λόγω ιονισμού του δείγματος από 

τα ηλεκτρόνια της προσπίπτουσας δέσμης. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι 

πολύ περισσότερα από τα οπισθοσκεδαζόμενα και δίνουν την εικόνα της 

τοπογραφίας και της μορφολογίας της επιφάνειας. 

- Τα ηλεκτρόνια Auger εκπέμπονται, μετά τη δημιουργία των δευτερογενών 

ηλεκτρονίων, με σκοπό τη διατήρηση του ενεργειακού ισοζυγίου μέσα στο 

άτομο. 

- Οι ακτίνες Χ, οι οποίες εκπέμπονται κατά τις μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων 

των εξωτερικών στοιβάδων προς τις εσωτερικές. 

 

Τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης είναι ότι έχει 

διακριτική ικανότητα της τάξης των 100 Å και ότι έχει δυνατότητα παρατήρησης 

δειγμάτων μεγάλου μεγέθους, με μεγάλο βάθος πεδίου παρατήρησης, δημιουργώντας 

εικόνα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης (Alberts et al., 2008). 

Η παρατήρηση των δειγμάτων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, έγιναν στο 

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο JEOL 

JSM – 6390 LV στα 15 kV, και με διακριτική ικανότητα στα 3nm. 
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α β

 

Εικόνα 2.1: α) Σχηματική διάταξη SEM, β) Σχηματική διάταξη ΤΕΜ. 

 

1.2. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (Transmission Electron Microscopy – 

TEM) 

 

Η μικροσκοπία διέλευσης αποτελεί μια τεχνική για την παρατήρηση δειγμάτων σε 

πολύ υψηλή ανάλυση. Σε ένα συμβατικό μικροσκόπιο διέλευσης ένα λεπτό δείγμα 

ακτινοβολείται από μία δέσμη ηλεκτρονίων ομοιόμορφης πυκνότητας ρεύματος και 

το δυναμικό επιτάχυνσης είναι συνήθως 80 – 200 kV (Εικόνα 2.1.β). 

Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από μια πηγή (κάθοδος), η οποία είναι ένα νήμα 

βολφραμίου το οποίο πυρακτώνονται και επιταχύνονται μέσα στο κατάλληλο 

ηλεκτρικό πεδίο. Στη συνέχεια με τη βοήθεια συγκεντρωτικών μαγνητικών φακών, 

ελέγχεται η περιοχή η οποία φωτίζεται, καθώς και η εστίαση της δέσμης. 

Προσπερνώντας το δείγμα, τα ηλεκτρόνια οδηγούνται, με τη βοήθεια 
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συγκεντρωτικών φακών (επίσης μαγνητικού τύπου), σε μια φθορίζουσα οθόνη, για 

παρατήρηση ή φωτογράφηση. 

Τα περισσότερα σύγχρονα μικροσκόπια είναι συνδεδεμένα με μίκρο υπολογιστή και 

με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει η αποθήκευση της εικόνας με ψηφιοποίηση. Ένα 

τυπικό χαρακτηριστικό ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης, είναι ότι έχει 

διακριτική ικανότητα της τάξης των 3 Å. Το πιο σημαντικό μέρος κατά την 

παρατήρηση με μικροσκοπία διέλευσης, είναι η παρασκευή του δείγματος. Το 

σύστημα πρέπει να βρίσκεται υπό κενό και το δείγμα να είναι λεπτό, διαπερατό και 

να περιέχει σκοτεινές περιοχές (electron dense) ώστε να δημιουργείται αντίθεση. 

Η παρατήρηση των δειγμάτων  έγιναν στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο JEOL JEM – 100C, στα 80 kV και με 

διακριτική ικανότητα 1,4 Å. (Μαργαρίτης, 2004). 

 

1.3. Μικροσκόπιο Φθορισμού 

 

Ο φθορισμός είναι το φαινόμενο αυτό, κατά το οποίο ορισμένα μόρια εκπέμπουν φως 

όταν διεγείρονται από ακτινοβολία. Το μήκος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται, είναι 

υψηλότερο από εκείνο της διεγείρουσας και το φαινόμενο αυτό είναι η βασική αρχή 

της μικροσκοπίας φθορισμού. Η μικροσκοπία φθορισμού αποτελεί μια ιδιαίτερα 

χρήσιμη και όχι πολύπλοκη τεχνική στην απεικόνιση ιστών, κυττάρων και βιομορίων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την παρατήρηση του δείγματος, αποτελεί η 

σήμανσή του με κάποιο φθορισμοφόρο ώστε να παράγουν φθορισμό (δευτερογενής 

φθορισμός). 
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Εικόνα 2.2: Σχηματική διάταξη μικροσκοπίου φθορισμού. 

 

Στο μικροσκόπιο φθορισμού (Εικόνα 2.2), η διέγερση γίνεται με προσπίπτων 

φωτισμό. Η εστίαση του φωτός στο δείγμα, αλλά και η συλλογή του εκπεμπόμενου 

φθορισμού γίνεται μέσω του αντικειμενικού φακού του μικροσκοπίου. Το πεδίο του 

δείγματος το οποίο ακτινοβολείται είναι ίδιο με το παρατηρούμενο πεδίο. Η εστίαση 

του φωτός διέγερσης στην επιφάνεια του δείγματος γίνεται με τη βοήθεια ενός 

ειδικού κατόπτρου, του διχρωϊκού κατόπτρου, το οποίο τοποθετείται ακριβώς πάνω 

από τον αντικειμενικό φακό. Το κάτοπτρο αυτό προκαλεί την ανάκλαση του 

διεγείροντος φωτός προς το δείγμα, αφού είναι μικρότερου μήκους κύματος, και 

επιτρέπει τη διέλευση του εκπεμπόμενου φθορισμού προς τους προσοφθάλμιους 

φακούς.  

 

Στη διάταξη του μικροσκοπίου ένα μικρό ποσό από το φως της διέγερσης, μπορεί να 

ανακλαστεί από το δείγμα στην κατεύθυνση των προσοφθάλμιων φακών. Το 

ανεπιθύμητο αυτό διεγείρουν φως απομακρύνεται αποτελεσματικά από τον οπτικό 

δρόμο της παρατήρησης με τη βοήθεια του διχρωϊκού κατόπτρου, το οποίο επιτρέπει 

την επιλεκτική διέλευση συγκεκριμένων μηκών κύματος. Συνεπώς το κάτοπτρο αυτό, 

σε συνδυασμό με φίλτρα διέγερσης και φραγμού, παρέχει πολύ καλή αντίθεση ακόμη 

και σε δείγματα με πολύ ασθενή φθορισμό (Alberts et al., 2008). 
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2. Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy) 

 

Η Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy AFM) είναι μια 

τεχνική μικροσκοπίας, ιδανική για τη μέτρηση της επιφανειακής τραχύτητας πολλών 

υλικών.  Αποτελεί μια μη καταστροφική μέθοδο για τη μελέτη δειγμάτων καθώς δεν 

τα αλλοιώνει και παρέχει υψηλή διακριτική ικανότητα της τάξης των 0.1 nm. Κατά τη 

μελέτη των δειγμάτων με AFM λαμβάνεται ένα τρισδιάστατο προφίλ της προς μελέτη 

επιφάνειας σε κλίμακα νανο-, μετρώντας τις δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται 

μεταξύ μιας ακίδας, με διάμετρο μικρότερη των 20 nm, και της επιφάνειας. Η ακίδα 

στηρίζεται σε έναν βραχίονα, μήκους 100 – 200 μm, ο οποίος κάμπτεται καθώς η 

επιφάνεια σαρώνεται (Εικόνα 2.3). 

 

Εικόνα 2.3: Σχηματική απεικόνιση λειτουργίας AFM. 

 

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μεταξύ του δείγματος και της ακίδας προκαλούν εκτροπή 

στη θέση του βραχίονα ως προς την επιφάνεια η οποία αντιστοιχεί σε διαφορετική 

ανάκλαση ως προς τη διεύθυνση του laser και προσπίπτει τελικά σε διαφορετική 

περιοχή στην επιφάνεια του φωτοευαίσθητου ανιχνευτή. Το επαγόμενο κάθε φορά 

σήμα καταγράφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επειδή ο βραχίονας υπακούει στο 

νόμο του Hooke, F = - k * z, όπου k είναι η σταθερά του βραχίονα και z η μετατόπιση 
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της ακίδας, για μικρές μετατοπίσεις, οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης ανιχνεύονται 

επιτυχώς. Η κίνηση της ακίδας εκτελείται από μια συσκευή κατασκευασμένη από 

πιεζοηλεκτρικά κεραμικά με εφαρμογή τάσεων σε ηλεκτρόδια στις x, y και z 

διαστάσεις. 

 

Η ταξινόμηση των τρόπων λειτουργίας του AFM σχετίζεται με το πεδίο ανάπτυξης 

των δυνάμεων αλληλεπίδρασης και κατηγοριοποιούνται σε τρείς μεθόδους σάρωσης: 

1) AFM συνεχούς επαφής (Contact mode AFM), 2) AFM ημι επαφής (Tapping mode 

AFM) και 3) AFM μη επαφής (Non contact mode AFM). 

 

 

3. Περίθλαση Ακτινών Χ (X ray Fiber Diffraction) 

 

Οι ακτίνες Χ ανακαλύφθηκαν από τον Wilhelm Röntgen το 1895, όταν διαπίστωσε 

πειραματικά ότι πρόκειται για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος 

περίπου στα 0,1 – 10 Å. Την ίδια χρονική περίοδο περίπου, άρχισε να δημιουργείται 

η ιδέα ότι τα άτομα σε ένα κρυσταλλικό στερεό είναι τοποθετημένα στις θέσεις ενός 

πλέγματος, σε μια κατά κανονικά διαστήματα διάταξη. Μάλιστα θεωρήθηκε, ότι η 

απόσταση μεταξύ των ατόμων ήταν στην περιοχή των Angstrom (10-10 meters). 

Συνδυάζοντας τις δυο αυτές ιδέες ο Max von Laue πρότεινε το 1912 ότι θα ήταν 

δυνατό, ένας κρύσταλλος να αποτελέσει ένα είδος τρισδιάστατου πλέγματος 

περίθλασης ακτινών Χ. Ως συνέπεια αυτού, μια δέσμη ακτινών Χ (η οποία 

αποτελείται από εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια) θα μπορούσε να υποστεί σκέδαση, να 

απορροφηθεί και να εκπέμπεται εκ νέου, από μεμονωμένα άτομο του κρυστάλλου. 

Στην πραγματικότητα αυτό που παρατήρησε ο van Laue ήταν το γεγονός ότι όταν μια 

δέσμη ακτινών Χ προσέπιπτε πάνω σε ένα κρυσταλλικό στερεό, τότε οι διερχόμενες 

από αυτό ακτίνες, αποτυπώνονται σε ένα φωτογραφικό χαρτί με την μορφή 

κουκίδων, οι οποίες παρουσιάζονταν με συγκεκριμένες θέσεις (Εικόνα 2.4). 
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Εικόνα 2.4: Περίθλαση ακτινών Χ κατά τη δίοδό τους από ένα κρυσταλλικό υλικό 

(www.slideplayer.gr/slide/2429423/).  

 

Η σπουδαιότητα αυτής της παρατήρησης έγκειται στο γεγονός οτι αποτέλεσε την 

πρώτη φορά που συσχετίστηκε η περίθλαση των ακτινών Χ με τη στερεοδομή ενός 

υλικού. Η απαραίτητη συνθήκη για την εμφάνιση του φαινομένου της περίθλασης 

εκφράστηκε από τον Bragg και η μαθηματική έκφραση αυτής δίνεται από την 

παρακάτω σχέση, γνωστή και ως ο νόμος του Bragg (Εικόνα 2.5):   

 

2dsinθ = nλ           

 

Εικόνα 2.5: Νόμος του Bragg. 

 

Όπου n είναι ακέραιος αριθμός ο οποίος δηλώνει την τάξη της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας, λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, d η απόσταση μεταξύ των 

πλεγματικών επιπέδων στην εξεταζόμενη κρυσταλλική διεύθυνση και θ η γωνία 

πρόσπτωσης του φωτός. 

Η περίθλαση των ακτινών Χ παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς μέτρησης της 

απόστασης μεταξύ των επιπέδων στο κρυσταλλικό πλέγμα, καθώς και τον 

προσδιορισμό της πλεγματικής δομής σύνθετων κρυστάλλων. Επίσης έχει ευρεία 

εφαρμογή στην ποσοτική ανάλυση μιγμάτων. Τα πειράματα περίθλασης ακτινών Χ 
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έγιναν στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ακτινοβολίας Σύγχροτρον (ESRF) στη 

Γκρενόμπλ, σε συνεργασία με την Estelle Mossou και τον καθηγητή Trevor Forsyth. 

4. Φθορισμός επαγόμενος από laser (Laser Induced Fluorescence – LIF) 

Ο φθορισμός επαγόμενος από laser (Laser Induced Fluorescence LIF), αποτελεί μια 

φασματοσκοπική τεχνική και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό και τη μελέτη 

των προϊόντων που σχηματίζονται στο υπόστρωμα, μετά την ακτινοβόληση της 

επιφάνειας του δείγματος. 

 

Εικόνα 2.6: Πειραματική διάταξη LIF. 

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 2.6) φαίνεται η πειραματική διάταξη βάσει της 

οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανίχνευση φθορισμού των φωτοπροϊόντων και η 

οποία αποτελείται από τα εξής: 

 Ένα KrF Excimer laser (Lambda Physik LPX 200) με μήκος κύματος 

εκπομπής στα 248 nm και διάρκεια παλμού 30 ns 

 Μια οπτική ίνα για τη συλλογή του φθορισμού, η οποία είναι συνδεδεμένη με 

έναν φασματογράφο περίθλασης για την ανάλυση του φωτός 

 Έναν παλμογράφο 

 Μικρομετρικό xyz για την μετακίνηση του δείγματος στους τρείς άξονες 

 Κάμερα ICCD Andor Istar 
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Από τη σχηματική αναπαράσταση της διάταξης παρατηρείται ότι η δέσμη του laser 

κατά την έξοδό της από το σύστημα κατευθύνεται με την χρήση κατάλληλων 

ανακλαστικών καθρεφτών, κάθετα προς το δείγμα. Η ένταση της δέσμης μειώνεται 

στα επιθυμητά επίπεδα με την χρήση εξασθενητών μεταβλητής ανακλαστικότητας 

(attenuators), ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή πυκνότητας της ενέργειας. Επίσης 

χρησιμοποιείται ίριδα, αμέσως μετά τον καθρέφτη ώστε να κόβονται οι 

οπισθοσκεδάσεις και να διατηρείται ομοιογενής η ένταση της ενέργειας, καθώς και 

φακός εστιακής απόστασης, για την εστίαση της δέσμης επάνω στο δείγμα. 

Η συλλογή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας φθορισμού γίνεται με την οπτική ίνα, η 

οποία είναι τοποθετημένη σε γωνία περίπου 30ο ως προς τον άξονα διεύθυνσης της 

δέσμης του laser και σε απόσταση περίπου ενός εκατοστού από την επιφάνεια του 

δείγματός. Η οπτική ίνα οδηγεί το ανιχνευόμενο σήμα στον φασματογράφο, αλλά η 

δέσμη πριν από την είσοδό της σε αυτόν, περνά από ένα φίλτρο αποκοπής. Το 

συγκεκριμένο φίλτρο απορροφά στα 248 nm, τα οποία αντιστοιχούν στο μήκος 

κύματος του laser και με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε αυτήν την κορυφή στο φάσμα 

μας. Στη συνέχεια η κάμερα ICCD καταγράφει το φάσμα φθορισμού το οποίο τελικά 

εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Τα πειράματα φθορισμού έχουν ως στόχο την παρατήρηση τυχών αλλαγών στο 

δείγμα, πριν και μετά την ακτινοβόληση του με διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας. 

Σχηματισμός προϊόντων που φθορίζουν, οδηγεί σε αύξηση του παρατηρούμενου 

φθορισμού. Τα δείγματα ακτινοβολούνται με έναν παλμό από μια ισχυρή δέσμη 

άντλησης (pump) σε διαφορετικές τιμές FLASER (ενέργειες πυκνότητας). Για την 

μέτρηση του φθορισμού χρησιμοποιείται μια δέσμη ανάλυσης (probe), η οποία έχει 

την ίδια γεωμετρία με τη δέσμη άντλησης αλλά πολύ χαμηλή τιμή πυκνότητας 

ενέργειας. Κάθε φάσμα φθορισμού λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση εφόσον το δείγμα 

ακτινοβοληθεί με τη δέσμη ανάλυσης αρχικά. Η μέτρηση της ενέργειας γίνεται με τη 

βοήθεια ενός ενεργόμετρου (joulameter) το οποίο είναι συνδεδεμένο με έναν 

παλμογράφο (oscilloscope). Η ένδειξη του παλμογράφου είναι σε mV και για να γίνει 

η μετατροπή σε μονάδες πυκνότητας ενέργειας χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

F (mJ/cm2) = E (mV) * 100 / A (mm2) * x (mV/mJ) 
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όπου Α είναι η διατομή της δέσμης επομένως και το εμβαδό της επιφάνειας του 

δείγματος που ακτινοβολείται και x ένας συντελεστής του ενεργόμετρου για την UV 

ακτινοβόληση στα 248 nm.  

5. Γωνία επαφής επιφάνειας υγρών (Contact angle CA) 

Η γωνία διαβροχής είναι η γωνία η οποία δημιουργείται μεταξύ μιας υγρής σταγόνας 

που επικάθεται σε στερεή επιφάνεια (Εικόνα 2.7) και μελετά την ικανότητα 

διαβροχής (wettability) της επιφάνειας αυτής. Κατά την επαφή της σταγόνας με την 

επιφάνεια η σταγόνα απλώνει ή μη και δημιουργούνται τέσσερεις καταστάσεις. Εάν η 

γωνία επαφής είναι μεταξύ 0ο και 10ο, η επιφάνεια χαρακτηρίζεται υπερυδρόφιλη, εάν 

είναι μικρότερη των 90ο, ως υδρόφιλη, εάν παίρνει τιμές μεταξύ των 90ο και 150ο, ως 

υδρόφοβη και τέλος για τιμές μεταξύ των 150ο και 180ο η επιφάνεια χαρακτηρίζεται 

ως υπερυδρόφοβη.  

α)  β) 

Εικόνα 2.7: Ορισμός γωνίας διαβροχής: α) Υδρόφοβη επιφάνεια και β) υδρόφιλη 

επιφάνεια. 

Η θεωρητική περιγραφή της γωνίας επαφής ξεκινά από τη θερμοδυναμική ισορροπία 

μεταξύ των τριών φάσεων: την υγρή φάση της σταγόνας (L), τη στερεή φάση του 

υλικού (S) και την αέρια φάση της ατμόσφαιρας (V). Υπολογιστικά η γωνία 

διαβροχής δίνεται από την εξίσωση του Young: cosθ = γSV – γSL / γLV, όπου γSL, γSV, 

γLV είναι οι διεπιφάνειακές τάσεις στερεού – υγρού (γSL), στερεού - αέριου (γSV) και 

αέριου – υγρού (γLV), ενώ θ είναι η γωνία επαφής στην ισορροπία (Εικόνα 2.8). 
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Εικόνα 2.8: Υπολογισμός γωνίας επαφής. 

 

Β. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

1. Προετοιμασία επιδεκτικών κυττάρων E.coli BL21(DE3) 

Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των κυττάρων σε επιδεκτικά, 

αποτελεί παραλλαγή του πρωτοκόλλου από τους Chung et al., 1989. Από στέρεο 

θρεπτικό μέσο LB/άγαρ λαμβάνεται μονή αποικία του βακτηριακού στελέχους E.coli 

BL21(DE3) και εμβολιάζεται σε ίδιο, θρεπτικό μέσο (5 ml) για 14–16 ώρες στους 

37οC υπό συνεχή ανάδευση (250 rpm). Στη συνέχεια αποστειρωμένο θρεπτικό μέσο 

Psi Broth 110 ml (εντός κωνικής φιάλης) επιμολύνεται με 1 ml από την αρχική 

καλλιέργεια και επωάζεται στους 37οC μέχρις ότου η οπτική πυκνότητα του στα 600 

nm να είναι περίπου 0,6. Όταν επιτευχθεί αυτό η καλλιέργεια τοποθετείται στον πάγο 

για 15 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 5000 rpm σε προψυγμένη 

φυγόκεντρο (4ο C) προκειμένου να καταβυθιστούν τα κύτταρα. Το ίζημα των 

κυττάρων επαναιωρείται σε παγωμένο διάλυμα TfbI όγκου ίσου με το 1/10 του όγκου 

της καλλιέργειας (11 ml). Κατόπιν το αιώρημα τοποθετείται σε πάγο για 15 λεπτά. 

Ακολουθεί φυγοκέντριση για 5 λεπτά στις 5000 rpm σε προψυγμένη φυγόκεντρο 

(4οC) ώστε να κατακρημνιστούν τα κύτταρα και το ίζημα επαναιωρείται σε παγωμένο 

διάλυμα TfbII όγκου ίσου με το 1/15 του όγκου της καλλιέργειας (7 ml). Ακολούθως 

το αιώρημα των κυττάρων τοποθετείται στον πάγο για 20 λεπτά και τα επίδεκτικά 

πλέον βακτηριακά κύτταρα μοιράζονται σε σωλήνες eppendorf (150 μl) και 

καταψύχονται με υγρό άζωτο. Η διατήρηση των επιδεκτικών κυττάρων για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται με αποθήκευση στους -80ο C. 
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Psi Broth (ανά λίτρο) TfbI (ανά 200 ml) TfbII (ανά 100 ml) 

   5 g Εκχύλισμα ζύμης 30 mM Οξικό Κάλιο   10 mM MOPS 

 20 g Τρυπτόνη  100 mM Χλωριούχο Ρουβίδιο 10 mM Χλωριούχο Ρουβίδιο 

  5 g Θειικό Μαγνήσιο  10 mM Χλωριούχο Ασβέστιο 75 mM Χλωριούχο Ασβέστιο 

→ Ρύθμιση pH με  

     Υδροξείδιο του Καλίου   

 

50 mM Χλωριούχο Μαγγάνιο 

15% v/v Γλυκερόλη 

→ Ρύθμιση pH με αραιό  

    Οξικό οξύ      

15% v/v Γλυκερόλη 

→ Ρύθμιση pH με αραιό 

    Υδροξείδιο του Νατρίου 

2. Μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων με πλασμιδιακό DNA 

Για το μετασχηματισμό επιδεκτικών κυττάρων πραγματοποιείται η παρακάτω 

διαδικασία (Sambrook et al., 1989). 

Σε περίπου 100 μl δεκτικών κυττάρων προστίθενται 1-10 ng πλασμιδιακού DNA. 

Αναμιγνύονται καλά με ήπιο τρόπο και το μίγμα τοποθετείται στον πάγο για 30 

λεπτά. Ακολουθεί θερμικό σοκ των κυττάρων με επώαση τους στους 42οC για 90 sec 

και έπειτα επωάζονται στον πάγο για 2 λεπτά. Στη συνέχεια προστίθενται 900 μl 

θρεπτικού μέσου LB, παρουσία φλόγας, και το μίγμα αφού αναμιχθεί καλά επωάζεται 

στους 37ο C για μια ώρα. Ακολουθεί ήπια φυγοκέντριση στις 2000 rpm για 2 λεπτά. 

Αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος του υπερκειμένου και σε αυτό το οποίο απομένει 

(περίπου 100 – 150 μl) επαναιωρούνται τα κύτταρα με ήπιο τρόπο, παρουσία φλόγας. 

Η ποσότητα αυτή του δείγματος επιστρώνεται σε τριβλίο Petri με θρεπτικό μέσο LB/ 

άγαρ, το οποίο περιέχει και ως μέσο επιλογής κάποιο αντιβιοτικό (Αμπικιλλίνη 100 

mg/ml). Τα τριβλία επωάζονται στους 37οC για 12 με 18 ώρες. 

3. Αποθήκευση βακτηριακών κυττάρων για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

Μονή αποικία βακτηριακού στελέχους αναπτύσσεται σε υγρό θρεπτικό μέσο LB 

(παρουσία αντιβιοτικού) στους 37οC για 16 με 18 ώρες υπό συνεχή ανάδευση στις 

250rpm. Από την καλλιέργεια αυτή 500μl μεταφέρονται σε eppendorf στο οποίο στη 
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συνέχεια προστίθενται 500μl γλυκερόλης 50% (v/v). Ακολουθεί καλή ανάμιξη και τα 

δείγματα αποθηκεύονται στους -80οC. 

4. Ετερόλογος έκφραση σε E.coli BL21 (DE3) 

Θρεπτικό μέσο όγκου 1 lt (100 μg/ml αμπικιλλίνης σε τελική συγκέντρωση) 

εμβολιάζεται με 25 ml από καλλιέργεια έπειτα από επώαση 16 με 18 ώρες κατάλληλα 

μετασχηματισμένων κυττάρων E.coli BL21 (DE3). Ακολουθεί επώαση στους 37οC  

σε αναδευτήρα (250 rpm). Όταν η απορρόφηση δείγματος καλλιέργειας γίνει 0,6-0,8 

(600 nm), προστίθεται ισοπροπυλό-β-D-θειογαλακτό-πυρανοζίδιο (IPTG) σε τελική 

συγκέντρωση 1 mM το οποίο επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης. Ακολούθως η 

καλλιέργεια επωάζεται για επιπλέον 4 ώρες στους 37ο C. Έπειτα τα κύτταρα 

συλλέγονται με φυγοκέντριση (8000 rpm) για 30 λεπτά και διατηρούνται στους -20οC 

μέχρι να χρησιμοποιηθούν.   

5. Λύσιμο κυττάρων και παραλαβή του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 

Τα κυτταρικά ιζήματα (~ 8 gr από 1 lt καλλιέργειας) επαναιωρούνται σε 50 ml (1/20 

του όγκου της αρχικής καλλιέργειας) ρυθμιστικού διαλύματος λύσης ( 20 mM 

Αιθανολαμίνη, 2 mM EDTA, 50 mM NaCl, 4% v/v Triton και 1 mg/ml Λυσοζύμη, 

pH 9,5) και προστίθενται αναστολείς πρωτεασών. Ακολουθεί το σπάσιμο των 

κυττάρων με μηχανική ρήξη υψηλής πίεσης (French Press). Αμέσως μετά τη ρήξη, το 

διάλυμα επωάζεται για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και υπό ανάδευση με 1/10 

του όγκου DNase 1 mg/ml και 1/10 1 M MgSO4. Μετά το πέρας της επώασης το 

διάλυμα φυγοκεντρείται για 30 λεπτά σε ψυχόμενη φυγόκεντρο (4ο C) στις 13,000 

rpm. Κατόπιν διαχωρίζονται το υπερκείμενο από το ίζημα, το οποίο 

επαναδιαλυτοποιείται σε 2 ml 20 mM Αιθανολαμίνη, pH 9,5. Τελικά το αιώρημα 

φυγοκεντρείται ξανά για 30 λεπτά στις 13000 rpm στους 4o C.  

 

6.Καθαρισμός της πρωτεΐνης (MetShaft61) με χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής 

 

Βασιζόμενοι στο θεωρητικό pI της πρωτεΐνης (7.7) , δοκιμάσαμε μια πληθώρα 

συνθηκών και ρυθμιστικών διαλυμάτων έτσι ώστε να πάρουμε τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα καθαρισμού της πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη εκφράζεται σε αδιάλυτα 

συσσωματώματα και επομένως βρίσκεται στο τμήμα του ιζήματος. Αρχικά έγινε ένα 
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πλύσιμο αυτής, σε ρυθμιστικό διάλυμα 2ml το οποίο αποτελείται από 20 mM 

Αιθανολαμίνης, 2 mM EDTA, pH 9,5, με στόχο την απομάκρυνση του Triton από το 

πρωτόκολλο λύσης των κυττάρων. Κατόπιν το ίζημα επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 4 Μ 

διαλύματος Urea. 

Το υλικό χρωματογραφίας Q Sepharose Fast Flow (2 ml) εξισορροπείται με 5 όγκους 

(ο ένας όγκος αντιστοιχεί στον όγκο της ρητίνης – 2 ml) H2O και 5 όγκους 

ρυθμιστικού διαλύματος (20 mM Αιθανολαμίνη, 2 mM EDTA, 4 M Ουρίας, pH 9,5). 

Το πρωτεϊνικό διάλυμα φορτώνεται στην εξισορροπημένη κολώνα και ακολουθεί 

επώαση για περίπου 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανάδευση. Στη συνέχεια 

συλλέγεται το διάλυμα το οποίο διαπερνά τη ρητίνη (Flow through). Οι μη 

προσροφημένες πρωτεΐνες απομακρύνονται με 2 πλυσίματα των 2 ml το καθένα 

ρυθμιστικού διαλύματος (20 mM Αιθανολαμίνη, 2 mM EDTA, 4 M Ουρία, pH 9,5). 

Η έκλουση επιτυγχάνεται με δυο διαλύματα διαφορετικής ιοντικής ισχύος, η οποία 

αυξάνεται (Πινακας). Η πρωτεϊνη συλλέγεται σε κλάσματα του ενός χιλιοστού του 

λίτρου (1ml). 

Πλύσιμο x 2 Έκλουση 1 Έκλουση 2 

20mM  

Ethanolamine  

pH 9.5 

20mM  

Ethanolamine  

pH 9.5 

20mM  

Ethanolamine  

pH 9.5 

2mM EDTA 2mM EDTA 2mM EDTA 

4M Urea 4M Urea 4M Urea 

 75mM NaCl 100mM NaCl 

H2O H2O H2O 

 

Πίνακας 2.1: Συνθήκες χρυματογραφίας ιοντοανταλλαγής. 
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7. Διαπίδυση  

Μετά τον επιτυχή καθαρισμό της πρωτεΐνης, το διάλυμα του καθαρισμού 

υποβάλλεται σε διαπίδυση έναντι 2 λίτρων ρυθμιστικού διαλύματος 20 mM 

Αιθανολαμίνη και 2 mM EDTA, pH 9,5 με στόχο την απομάκρυνση της ουρίας. Για 

την διαπίδυση χρησιμοποιήθηκε ημιπερατή μεμβράνη κυτταρίνης με όριο 

αποκλεισμού 12-14 kDa (Medicell International  Dialysis Tubing-Visking Code). Η 

διαδικασία διήρκησε 16 με 18 ώρες και πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

8. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 

8.1. Ηλεκτροφόρηση σε συνθήκες μετουσίωσης παρουσία δωδεκανοθειϊκού 

νατρίου (SDS-PAGE) 

Η ηλεκτροφόρηση σε συνθήκες μετουσίωσης παρουσία SDS έγινε συμφώνα με τη 

μέθοδο του Laemmli (1979) σε ασυνεχές σύστημα ρυθμιστικών διαλυμάτων. Το SDS 

αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τους προσδίδει αρνητικό φορτίο, επιτρέποντάς τους 

έτσι να κινηθούν μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο και να διαχωριστούν μόνο βάσει του 

μοριακό τους μεγέθους. Η κίνηση των πρωτεϊνών γίνεται μέσω των πόρων της 

πηκτής. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν πηκτές διαχωρισμού και 

επιστοίβαξης με περιεκτικότητα ακρυλαμιδίου 7.5%. 

Η διαδικασία παρασκευής της πηκτής επιστοίβαξης και διαχωρισμού είναι η 

ακόλουθη: ρυθμιστικό διάλυμα πηκτής διαχωρισμού (5 ml – Tris 3 M, SDS 0.4% 

w/v, pH 8,8) αναμιγνύεται με διάλυμα ακρυλαμιδίου (5 ml) και αραιώνεται με την 

προσθήκη νερού (10 ml). Κατόπιν προσθέτονται 10 μl TEMED και 100 μl υπερθειϊκό 

αμμώνιο. Το μίγμα αναδεύεται ελαφρώς και εισάγεται στο γυάλινο κάθετο καλούπι. 

Η επιφάνεια της πηκτής καλύπτεται με διάλυμα ισοπροπανόλης και αφήνεται να 

πολυμεριστεί για μια ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Αφού ολοκληρωθεί ο 

πολυμερισμός, απομακρύνεται το διάλυμα της ισοπροπανόλης και εισάγεται η πηκτή 

επιστοίβαξης, η οποία παρασκευάζεται ως εξής: ρυθμιστικό διάλυμα πηκτής 

επιστοίβαξης (2.5 ml – Tris 0.5 M, SDS 0.4% w/v, pH 6,8) αναμιγνύεται με διάλυμα 

ακρυλαμιδίου (1 ml) και αραιώνεται με την προσθήκη νερού (6.5 ml). Κατόπιν 

προσθέτονται 10 μl TEMED και 50 μl υπερθειϊκό αμμώνιο. Το μίγμα αναδεύεται 
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ελαφρώς και εισάγεται στο κάθετο γυάλινο καλούπι. Πριν ξεκινήσει ο πολυμερισμός 

στην κορυφή της πηκτής εισάγεται κατάλληλος υποδοχέας (χτένα) ώστε να 

δημιουργηθούν οι θέσεις (πηγαδάκια) εισαγωγής των δειγμάτων. Ο πολυμερισμός 

ολοκληρώνεται σε θερμοκρασία δωματίου σε 30 λεπτά. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε 

ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροδίων (Tris 0.025 M, Γλυκίνη 0.192 M, SDS 1%). 

8.2. Προετοιμασία του δείγματος και ηλεκτροφόρηση κάτω από συνθήκες 

μετουσίωσης 

Κατάλληλος όγκος πρωτεϊνικού δείγματος (10 μl) διαλύονται σε 5 μl ρυθμιστικού 

διαλύματος μετουσίωσης ( Tris 1 M, SDS 2% w/v, βρωμοφαινόλη 0.02 w/v) και 

θερμαίνεται στους 100οC για 5 λεπτά. Ακολούθως το δείγμα εισάγεται στα κανάλια 

της πηκτής και η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου σε 

σταθερή ένταση (30 mA) για 1 ώρα. 

8.3. Βαφή με Coomassie Briliant Blue R-250 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μετά από την ηλεκτροφόρηση για τη βαφή των 

πρωτεϊνικών ζωνών. Η διαδικασία έχει ως εξής: μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης η 

πηκτή εμβαπτίζεται σε υδατικό διάλυμα που περιέχει μεθανόλη (50% v/v), οξικό οξύ 

(10% v/v) και Coomassie Brilliant Blue (0,1% w/v) όπου και επωάζεται για 1 ώρα. Ο 

αποχρωματισμός της πηκτής γίνεται μετά από 2 ώρες σε υδατικό διάλυμα το οποίο 

περιέχει οξικό οξύ (10% v/v) και μεθανόλη (5% v/v). 

9. Προετοιμασία δειγμάτων για παρατήρηση στο SEM 

Η βασικές παράμετροι που διέπουν την προετοιμασία δειγμάτων για παρατήρηση με 

το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης είναι δυο. Πρώτον να είναι το δείγμα 

συμβατό με το κενό και δεύτερον να είναι ηλεκτρικά αγώγιμο. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται.  

9.1. Ξήρανση κρίσιμου σημείου (Critical point Drying - CPD) 

Τα βιολογικά δείγματα περιέχουν μεγάλο ποσοστό νερού, το οποίο πρέπει να 

απομακρυνθεί πριν από την παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Το νερό όμως έχει μεγάλη 

επιφανειακή τάση και αν η αφυδάτωση γίνει με τον συμβατικό τρόπο, εξάτμιση σε 

θερμοκρασία δωματίου, υπάρχει η πιθανότητα να μεταβληθεί η μορφολογία της 
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επιφάνειας. Για να αποφευχθεί αυτό, η αφυδάτωση πρέπει να γίνει απουσία υγρής 

κατάστασης. Η ξήρανση κρίσιμου σημείου βασίζεται στην αρχή αυτή. 

Αρχικά το δείγμα εμβαπτίζεται σε διαδοχικά διαλύματα αλκοόλης, ώστε να 

αντικατασταθεί το Η2Ο που περιέχουν με ένα υγρό που έχει χαμηλότερη επιφανειακή 

τάση και μπορεί να αναμιχθεί με τα CO2. Κατόπιν το υλικό μεταφέρεται στον θάλαμο 

υψηλής πίεσης όπου σε διαδοχικά στάδια η αλκοόλη αντικαθίσταται από υγρό CO2, 

το οποίο βρίσκεται σε υπερκρίσιμη φάση (δεν υπάρχει διεπιφάνεια υγρού – αερίου). 

Τελικά προκαλείται ελάττωση της πίεσης, αλλά σε θερμοκρασία υψηλότερη της 

κρίσιμης ώστε να μην σχηματιστεί υγρή φάση, για την απομάκρυνση ως αερίου του 

CO2. 

Το πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι το παρακάτω: 

1) Πλύσιμο του δείγματος σε ανάλογο όγκο με 0,1 Μ διαλύματος κακοδυλικού 

νατρίου (Sodium Cacodylate Buffer, SCB), pH 7,22, για 7 λεπτά. Το βήμα 

επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά. 

2) Μονιμοποίηση του δείγματος με 2% γλουταρική αλδεΰδη και 2% 

παραφορμαλδεϋδη σε 0.1 Μ διαλύματος κακοδυλικού νατρίου, pH 7,22, για 

30 λεπτά. 

3) Πλύσιμο του δείγματος σε ανάλογο όγκο με 0,1 Μ διαλύματος κακοδυλικού 

νατρίου, pH 7,22, για 7 λεπτά. Το βήμα επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά. 

4) Διαδικασία αφυδάτωσης σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης (10% - 

100%). Το κάθε βήμα έχει διάρκεια 7 λεπτά. 

5) Το δείγμα μεταφέρεται στον θάλαμο του CPD και ξεραίνεται. 

9.2. Επικάλυψη με χρυσό (Sputter coater) 

Ένα ακόμα σημαντικό όργανο το οποίο βοηθάει τις αναλύσεις με το SEM είναι ο 

επικαλυπτής (coater). Ο επικαλυπτής (coater) όπως δηλώνει και το όνομά του, 

επιστρώνει με ένα αγώγιμο υλικό το δείγμα για την περεταίρω παρατήρηση του στο 

μικροσκόπιο. Το στρώμα πρέπει να είναι αρκετά παχύ ούτως ώστε να δημιουργεί ένα 

αγώγιμο μονοπάτι, αλλά και όσο γίνεται πιο λεπτό, για να αποφευχθεί η κάλυψη των 
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λεπτομερειών. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε χρυσός και η επίστρωση 

διήρκησε 39 δευτερόλεπτα, ενώ το πάχος του χρυσού είναι 10 nm. 

10. Προετοιμασία δειγμάτων για παρατήρηση στο ΤEM 

10.1. Προετοιμασία πλεγμάτων (Grids) 

Αρχικά το δείγμα τοποθετείται στο πλέγμα (grid) , το οποίο πρέπει να είναι ηλεκτρικά 

αγώγιμο. Συνήθως τα πλέγματα αποτελούνται από νικέλιο ή χαλκό και είναι 

επικαλυμμένα από μια ημιπερατή μεμβράνη από formvar, το οποίο λειτουργεί σαν 

στήριγμα για την εναπόθεση του υλικού. Για να μελετήσουμε βιολογικά δείγματα τα 

οποία είναι διαυγή, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες τεχνικές χρώσης, ώστε να μπορέσει 

να υπάρξει αντίθεση (Εικόνα 2.9). 

 

Εικόνα 2.9: Αρνητική χρώση. 

Η μέθοδος αυτή ονομάζεται αρνητική χρώση και εξαρτάται από το pH (Πίνακας 2.2) 

στο οποίο βρίσκεται το υλικό. Βασίζεται στην προσρόφηση των μορίων της 

χρωστικής μέσα στις κοιλότητες αλλά και περιφερικά της δομής. 

Χρωστική ουσία Εύρος pH 

Φωσφοβολφραμικό Οξύ (PTA) 5 – 8 

Οξικό ουρανύλιο 4 – 6 

Βολφραμική μεθυλαμίνη 6 -7 

Πίνακας 2.2: Χρωστικές για αρνητική χρώση βάση του pH. 
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Το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθήθηκε είναι το εξής: 8 μl από το υλικό 

εναποτίθενται στην επιφάνεια του πλέγματος και επωάζονται για 2 λεπτά. Με την 

χρήση διηθητικού χαρτιού απομακρύνεται το περίσσιο υλικό. Κατόπιν 8μl χρωστικής 

επωάζονται για άλλα 2 λεπτά και πάλι η περίσσεια ποσότητα απομακρύνεται και το 

πλέγμα στεγνώνει έως την παρατήρηση.  

10.2. Χημική μονιμοποίηση και τομές βιολογικών δειγμάτων 

Ο σκοπός της μονιμοποίησης είναι η διατήρηση της μορφολογικής και χημικής 

σύστασης του υλικού για όσο το δυνατό μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Τα 

δείγματα κατόπιν κόβονται σε πολύ λεπτές τομές, πάχους 50-100nm, με 

τον μικροτόμο, και τοποθετούνται πάνω στα ειδικά πλέγματα (grids) και 

τοποθετούνται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης. Το πρωτόκολλο που 

ακολουθήθηκε είναι το παρακάτω: 

 Αρχικά στο βακτηριδιακό ίζημα κάνουμε 2 πλυσίματα με 0,1 Μ διαλύματος 

κακοδυλικού νατρίου (Sodium Cacodylate Buffer SCB), pH 7,22, για 20 

λεπτα. Κατόπιν κάνουμε φυγοκέντρηση και πετάμε το υπερκείμενο. Εν 

συνεχεία προσθέτοθμε 2% γλουταρική αλδεΰδη και περιμένουμε 30 λεπτά. 

Τέλος φυγοκεντρούμε ξανά και επωάζουμε για 18 ώρες με τον μονιμοποιητή.  

 Αρχική μονιμοποίηση. 

Σταθεροποίηση του δείγματος σε 2% γλουταρική αλδεΰδη και 2% 

παραφορμαλδεϋδη σε 0,1 Μ διαλύματος κακοδυλικού νατρίου, pH 7,3. 

Ακολουθεί επώαση του δείγματος 30 λεπτά. 

 Πρώτο πλύσιμο με 0,1 Μ διάλύματος κακοδυλικού νατρίου, pH 7,3. Αναμονή 

30 λεπτά. Ακολουθεί δεύτερο πλύσιμο με 0,1Μ διαλύματος κακοδυλικού 

νατρίου, pH 7,3 και αναμένουμε 30 λεπτά. 

 Δεύτερη μονιμοποίηση. 

Το 0,1 Μ διάλυμα κακοδυλικού νατρίου, pH 7,3 αφαιρείται και 

αντικαθιστάται με 1% τετροξείδιο του οσμίου (O5O4). Ακολουθεί επώαση του 

δείγματος για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 
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 Πρώτο πλύσιμο με 0,1 Μ διαλύματος κακοδυλικού νατρίου, pH 7,3 και 

αναμένουμε 30 λεπτά. Ακολουθεί δεύτερο πλύσιμο με 0,1 Μ διαλύματος 

κακοδυλικού νατρίου, pH 7,3 και αναμένουμε 30 λεπτά. 

 Αφυδάτωση δείγματος.  

- 1η Αφυδάτωση: 30% v/v Αιθανόλη. Αναμονή 15 λεπτά. 

- 2η Αφυδάτωση: 50% v/v Αιθανόλη. Αναμονή 15 λεπτά. 

- 3η Αφυδάτωση: 70% v/v Αιθανόλη και οξικό ουρανύλιο. Αναμονή 1 

ώρα. 

- 4η Αφυδάτωση: 70% v/v Αιθανόλη. Αναμονή 16 ώρες. 

- 5η Αφυδάτωση: 90% v/v Αιθανόλη. Αναμονή 15λεπτά. 

- 6η Αφυδάτωση: 100% v/v Αιθανόλη. Αναμονή 15 λεπτά. 

 Αντικατάσταση αιθανόλης με άνυδρη αλκοόλη. Γίνονται δύο αλλαγές των 30 

λεπτών. 

 

 Αντικατάσταση άνυδρης αλκοόλης με προπυλενοξείδιο. Γίνονται δυο αλλαγές 

των 30 λεπτών. 

 

 Γίνονται διαδοχικές αραιώσεις του μέσου αφυδάτωσης με το μέσω έγκλησης.  

- 1η Αραίωση: ρητίνη/ προπυλενοξείδιο (1/3). Αναμονή για μια ώρα. 

- 2η Αραίωση: ρητίνη/ προπυλενοξείδιο (1/1). Αναμονή για μια ώρα. 

- 3η Αραίωση: ρητίνη/ προπυλενοξείδιο (3/1). Αναμονή για μία ώρα. 

 

 Τοποθέτηση καθαρής ρητίνης. Επώαση του υλικού για μια ώρα. 

 

 Τοποθέτηση καθαρής ρητίνης. Επώαση υλικού 16 ώρες. 

 

 Τοποθέτηση δείγματος σε ειδικό θάλαμο για 48 ώρες. 

 

 Τοποθέτηση καθαρής ρητίνης και τοποθέτηση υλικού στον φούρνο στους 

60οC για 48 ώρες ώστε να πολυμεριστεί η ρητίνη. 
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11. Παρατήρηση δειγμάτων στο AFM 

Το μοντέλο του AFM το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν το MOLTIMODE Nanoscope 

III A controller (Digital Instruments, Veeco). Η παρατήρηση των δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε σε ήπιες συνθήκες και σε λειτουργία ημι επαφής (Tapping mode). 

Ο μέγιστος ρυθμός σάρωσης ορίστηκε στα 1 Hz και η ακτίνα της ακίδας ήταν 15 nm. 

12. Μέτρηση γωνίας επαφής 

Οι μετρήσεις των γωνιών επαφής των δειγμάτων έγιναν με σύστημα το οποίο 

δημιουργήθηκε από το προσωπικό του εργαστηρίου. Τα στιγμιότυπα διαβροχής 

καταγράφηκαν από την κάμερα του συστήματος και έπειτα αναλύθηκαν 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό Image J. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με 

απιονισμένο νερό. Συγκεκριμένα τα δείγματα τοποθετήθηκαν στη βάση του 

μηχανήματος μέτρησης και πάνω σε αυτά εναποτέθηκε μια σταγόνα 2 μl νερού. 

Εικόνες από τη σταγόνα ελήφθησαν αυτόματα και με τη βοήθεια του λογισμικού 

υπολογίζονται οι γωνίες διαβροχής. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις από έξι 

διαφορετικά δείγματα και υπολογίστηκε ο μέσος όρος. 

13. Ευθυγράμμιση ινών πρωτεΐνης (Fiber Alignment) 

Η προετοιμασία των δειγμάτων, για τα πειράματα περίθλασης ακτινών Χ, 

περιλαμβάνει την κρυστάλλωσή τους με τη μέθοδο της ευθυγράμμισης των ινών. 

Συγκεκριμένα μια σταγόνα πρωτεϊνικού διαλύματος (5-15 μl), τοποθετείται ανάμεσα 

σε δυο ευθυγραμμισμένες γυάλινες ράβδους, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 1 mm 

και πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος. Το δείγμα αφήνεται να στεγνώσει σε 

θερμοκρασία δωματίου και την επομένη παρατηρείται η δημιουργία της ίνας (Εικόνα 

2.10). 

Εικόνα 2.10: Αναπαράσταση της δημιουργίας του δείγματος για Περίθλαση ακτινών 

Χ. 
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14. Δημιουργία πρωτεϊνικών ικριωμάτων με KrF Excimer Laser 

Παρακάτω φαίνεται η πειραματική διάταξη Laser που χρησιμοποιήθηκε για την 

ακτινοβόληση του δείγματος (Εικόνα 2.11). 

 

Εικόνα 2.11: KrF Excimer Laser. 

Η διαδικασία ακτινοβόλησης είναι η ίδια που αναλύθηκε στην παράγραφο 3 

(Τεχνικές). 

Τα φιλμ της πρωτεΐνης (C = 3.5mg/ml) ετοιμάστηκαν με τη μέθοδο της εναπόθεσης 

πάνω σε πλακίδιο χαλαζία, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα απορρόφησης 

ακτινοβολίας από το υπόστρωμα του δείγματος. Ακτινοβολήθηκαν εφόσον ο 

διαλύτης είχε εξατμιστεί. 

15. Κυτταροκαλλιέργεια 

Πριν από τις καλλιέργειες των κυττάρων τα δείγματα αποστειρώθηκαν κάτω από 

λάμπα UV για 1 ώρα. Κατόπιν τοποθετήθηκαν σε αποστειρωμένα πηγάδια 

καλλιέργειας (well plates) 12 θέσεων (Corning).  

Ινοβλάστες από ουρά ποντικού NIH/3T3, σε συγκέντρωση 0,75 105 cells/ml, 

καλλιεργήθηκαν σε Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) το οποίο 

συμπληρώνεται με 10% βοδινού εμβρυακού ορού (FBS) και 1% αντιβιοτικού 
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διαλύματος (GIBCO, Invitrogen, Καρλσρούη, Γερμανία). Τα στρώματα κυττάρων 

αποσπάστηκαν με 0,05% θρυψίνης / EDTA (GIBCO, Invitrogen, Καρλσρούη, 

Γερμανία). Τα κυτταρικά εναιωρήματα (2 ml) σε συγκέντρωση 90 κύτταρα/ml 

μεταφέρθηκαν στα πλακίδια χαλαζία (quartz plates), πάνω στα οποία βρίσκονται τα 

σχηματισμένα φιλμ της πρωτεΐνης με τα ικριώματα που δημιουργήθηκαν κατά την 

ακτινοβόληση με το KrF Excimer Laser στα 248 nm και καλλιεργήθηκαν στους 37οC 

και σε ατμόσφαιρα 5% CO2 για 1, 3, 5 και 7 ημέρες. 

16. Χρώση κυτταρικών πυρήνων με την χρωστική DAPI 

Μετά το πέρας της καλλιέργειας των πλακιδίων χαλαζία, στα οποία βρίσκονται τα 

ικριώματα, με κύτταρα ινοβλαστών, αφαιρείται το θρεπτικό μέσο και ακολουθεί 

πλύση του δείγματος με διάλυμα PBS. Τα κύτταρα μονιμοποιούνται σε 4% διάλυμα 

παραφορμαλδεύδης (PFA) για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθεί πλύση 

με διάλυμα PBS. Κατόπιν το δείγμα επωάζεται με διάλυμα 0,1% Triton σε PBS για 5 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Ο λόγος που χρησιμοποιείται Triton, ένα ήπιο 

απορρυπαντικό είναι ώστε τα κύτταρα να γίνουν διαπερατά και να εισέλθει η 

χρωστική. Ακολουθεί μια ακόμη πλύση με PBS. Τέλος τα πλακίδια τοποθετούνται σε 

αντικειμενοφόρο πλάκα και βάφονται με μια σταγόνα (περίπου 15 μl) 4,5 – διαμιδινό 

– 2 – φαινυλ- ινδόλη (DAPI), η οποία είναι μια χρωστική που βάφει τους πυρήνες. 

Η μέτρηση των πυρήνων των κυττάρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια κατάλληλου 

λογισμικού επεξεργασίας εικόνας (ImageJ). Με το πρόγραμμα αυτό προσδιορίζεται ο 

αριθμός κυττάρων ανά μονάδα επιφάνειας. 

17. Ανάλυση Βιωσιμότητας των Κυττάρων - Μέθοδος ʺΝεκρά – Ζωντανάʺ 

Προκειμένου να μελετηθεί η βιωσιμότητα των κυττάρων κατά την επώαση τους με 

τις ακτινοβολημένες περιοχές του βιοπολυμερούς, έγινε χρήση της τεχνικής ‘Live – 

Dead Cell Staining Kit’ (Invitrogen, USA). Συγκεκριμένα μετά από τρεις μέρες 

καλλιέργειας, έγινε η χρώση ζωντανών νεκρών κυττάρων και η παρατήρηση των 

δειγμάτων στο μικροσκόπιο φθορισμού. Η τεχνική αυτή βασίζεται σε δύο χρωστικές. 

Η μια είναι η Calcein, η οποία φθορίζει στο πράσινο και δηλώνει τα ζωντανά κύτταρα 

βάσει της δραστικότητας των εστερασών, ενώ το Ethidium Homodimer – 1, φθορίζει 
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στο κόκκινο και δεσμεύεται στο DNA των νεκρών κυττάρων αφού μπορεί να 

διεισδύσει μέσω της κατεστραμμένης κυτταρικής μεμβράνης.  

Αναμιγνύουμε 1 ml διαλύτη PBS με 1 μl από κάθε χρωστική (2μm Calcein, 4μm 

Ethidium homodimer – 1). Αφαιρούμε το θρεπτικό μέσο από τα δείγματα στα οποία 

έχει γίνει η καλλιέργεια και έπειτα προσθέτουμε 100 μl του μίγματος χρώσης σε κάθε 

ένα από αυτά. Αφού τα δείγματα επωαστούν για 45 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

και σκοτεινό μέρος είναι έτοιμα για να εξεταστούν με το μικροσκόπιο φθορισμού. 

Όσα κύτταρα είναι υγιή απεικονίζονται με πράσινο χρώμα, ενώ τα νεκρά με κίτρινο – 

κόκκινο. H Calcein έχει μήκος κύματος εκπομπής στα 517 nm, ενώ το Ethium 

Homodimer – 1 στα 617 nm. 

18. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το Excel for 

Windows, πραγματοποιώντας σύγκριση των μέσων τιμών και της τυπικής απόκλισης, 

τριών ανεξαρτήτων πειραμάτων για κάθε τύπο επιφάνειας (επιφάνεια χαλαζία και 

ακτινοβολημένη περιοχή). Χρησιμοποιήθηκε το student’s t test για τη σύγκριση δυο 

ανεξάρτητων δειγμάτων, με στατιστικά σημαντική διαφορά την τιμή p < 0,05. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης σε κύτταρα E.coli BL21 (DE3) 

Πραγματοποιήθηκε έκφραση της πρωτεΐνης σε θερμοκρασία 37οC για 4 ώρες με 

προσθήκη 1mM IPTG. Στη συνέχεια τα κύτταρα συλλέχθηκαν και φυγοκεντρήθηκαν. 

Ακολούθησε λύση των κυττάρων με μηχανική ρήξη υψηλής πίεσης και παραλαβή 

του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος. Η πρωτεΐνη εκφράζεται σε σωμάτια εγκλεισμού και 

επομένως εντοπίζεται στο μη διαλυτό μέρος των κυττάρων (pellet). Ο έλεγχος της 

έκφρασης της πρωτεΐνης έγινε ηλεκτροφορητικά σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (7½ %) 

κάτω από συνθήκες μετουσίωσης παρουσία SDS (Εικόνα 3.1).  

 

Εικόνα 3.1: Στήλη Μ: Μάρτυρας, Στήλη C-: Κυτταρικό εκχύλισμα πριν από την 

προσθήκη IPTG (non induced), Στήλη C1h: Κυτταρικό εκχύλισμα μετά από 1h 

προσθήκης IPTG, Στήλη C2h: Κυτταρικό εκχύλισμα μετά από 2h προσθήκης IPTG, 

Στήλη C3h: Κυτταρικό εκχύλισμα μετά από 3h προσθήκης IPTG, Στήλη C4h: 

Κυτταρικό εκχύλισμα μετά από 4h προσθήκης IPTG, Στήλη S: Δείγμα από το 

υπερκείμενο, Στήλη P: Δείγμα από το μη διαλυτό μέρος των κυττάρων. 

Η πρωτεΐνη έχει μοριακό βάρος ~ 35kD και όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από 

την παραπάνω εικόνα εκφράστηκε επιτυχώς και σε μεγάλη ποσότητα (κόκκινο 

βέλος). Η πρωτεΐνη εντοπίζεται στο αδιάλυτο κομμάτι των κυττάρων (pellet) στήλη 

P, ενώ δεν παρατηρείται καθόλου ποσότητα αυτής στην στήλη S, που αντιστοιχεί στο 

κλάσμα του υπερκειμένου. 
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2. Τομές των σωματίων εγκλεισμού της πρωτεΐνης Full shaft (κατάλοιπα 61-392) 

σε κύτταρα E.coli 

Προκαταρτικά αποτελέσματα υποδεικνύουν, ότι η πρωτεΐνη Full shaft, η οποία 

αποτελείται από τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων (22), κατάλοιπα 61-392, 

συσσωματώνεται σε σωμάτια εγκλεισμού. Παρόλο που τα σωμάτια εγκλεισμού έχουν 

ταξινομηθεί ως άμορφα συσσωματώματα, δεν αποτελούν μόνο συστάδες μη σωστά 

αναδιπλωμένων πρωτεϊνών. Αντιθέτως συχνά αποτελούνται από μοτίβα β 

πτυχώσεων. 

Μετά από την επιτυχή έκφραση της πρωτεΐνης, έγινε χημική μονιμοποίηση των 

βακτηρίων και με την χρήση μικροτόμου, επιτεύχθηκαν τομές, τόσο οριζόντια όσο 

και κάθετα.  Τα δείγματα παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης. 

Εικόνα 3.2: Με τα κόκκινα βέλη επισημαίνονται τα σωμάτια εγκλεισμού κατά την 

έκφραση της πρωτεΐνης.  

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τις παραπάνω εικόνες, η πρωτεΐνη 

εκφράζεται σε σωμάτια εγκλεισμού και αυτό δικαιολογεί την εμφάνιση της στο 

αδιάλυτο κλάσμα των κυττάρων (pellet). 
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3. Έλεγχος της πορείας αποδόμησης της πρωτεΐνης Full shaft στα σωμάτια 

εγκλεισμού 

 Το επόμενο βήμα ήταν να επαληθεύσουμε κατά πόσο η πρωτεΐνη μας, η οποία 

εκφράζεται στα σωμάτια εγκλεισμού, διατηρείται σταθερή, έναντι ενδογενών 

πρωτεασών, σε θερμοκρασία δωματίου, με το πέρασμα του χρόνου. Για την 

εξακρίβωση, λήφθηκαν δείγματα του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος για δύο εβδομάδες 

και ο έλεγχος έγινε ηλεκτροφορητικά σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (71/2%). 

 

Εικόνα 3.3: Στήλη M: Μάρτυρας, Στήλη 1: Κυτταρικό εκχύλισμα πριν από την 

προσθήκη IPTG (non induced), Στήλη 2: Κυτταρικό εκχύλισμα μετά από 4h 

προσθήκης IPTG, Στήλη 3: Αποδόμηση Ημέρα 0, Στήλη 4: Αποδόμηση Ημέρα 1, 

Στήλη 5: Αποδόμηση Ημέρα 2, Στήλη 6: Αποδόμηση Ημέρα 3, Στήλη 7: 

Αποδόμηση Ημέρα 4. 
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Εικόνα 3.4: Στήλη M: Μάρτυρας, Στήλη 1: Κυτταρικό εκχύλισμα μετά από 4h 

προσθήκης IPTG, Στήλη 2: Αποδόμηση Ημέρα 7, Στήλη 3: Αποδόμηση Ημέρα 8, 

Στήλη 4: Αποδόμηση Ημέρα 9, Στήλη 5: Αποδόμηση Ημέρα 10, Στήλη 6: 

Αποδόμηση Ημέρα 11, Στήλη 7: Αποδόμηση Ημέρα 12, Στήλη 8: Αποδόμηση 

Ημέρα 13, Στήλη 9: Αποδόμηση Ημέρα 15. 

Όπως παρατηρούμε από τις παραπάνω εικόνες, η πρωτεΐνη φαίνεται να είναι 

ανθεκτική έναντι της αποδόμησης της, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δεκαπέντε ημερών. 

4. Πειράματα αποδιάταξης και επαναδιάταξης της πρωτεΐνης Full shaft 

Μια μέθοδος, η οποία μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην αποκόμιση σημαντικών 

πληροφοριών σχετικά με τη δομή και την αυτοοργάνωση της πρωτεΐνης, είναι τα 

πειράματα αποδιάταξης και επαναδιάταξης της πρωτεΐνης. Στόχος των πειραμάτων 

αυτών είναι η μελέτη της δημιουργίας των αμυλοειδών ινιδίων. 

Παρασκευάστηκαν δυο ειδών δείγματα. Το πρώτο περιέχει τα σωμάτια εγκλεισμού 

σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών pH 7.4 και το δεύτερο δείγμα επεξεργάστηκε 

αρχικά με διάλυμα ουρίας 8Μ, το οποίο κατόπιν επώασης 24 ωρών, απομακρύνθηκε 

με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών. 

4.1. Σωμάτια εγκλεισμού σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών pH 7.4 

Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε τον σχηματισμό των ινιδίων, από τα σωμάτια 

εγκλεισμού, σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών pH 7.4. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν 
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με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης μετά από επώαση 3 εβδομάδων του 

δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου. 

  

 

 

Εικόνα 3.5: Πρωτεϊνικά δείγματα σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών pH 7.4. 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τις παραπάνω εικόνες, δημιουργείται ένα 

δίκτυο ινών τα οποία φαίνεται να προεξέχουν από τα σωμάτια εγκλεισμού. 

4.2. Διαδοχική αποδιάταξη και επαναδιάταξη σωματίων εγκλεισμού σε διάλυμα 

ουρίας 8Μ 

Οι ακόλουθες φωτογραφίες δείχνουν τη δημιουργία των αμυλοειδών ινιδίων, μετά 

από επεξεργασία του δείγματος με διάλυμα ουρίας 8Μ. Η επαναδιάταξη έγινε μετά 

από απομάκρυνση του αποδιατακτικού παράγοντα με ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών 7.4 και επώαση του δείγματος για 3 εβδομάδες σε θερμοκρασία 

δωματίου. 
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Εικόνα 3.6: Πρωτεϊνικά δείγματα μετά την απομάκρυνση του διαλύματος ουρίας 

8Μ. 

Από τις παραπάνω εικόνες διαπιστώνουμε ότι η πρωτεΐνη αυτοοργανώνεται επιτυχώς 

σε ένα δίκτυο ινιδίων και μετά από την επεξεργασία του δείγματος με διάλυμα ουρίας 

και μετέπειτα απομάκρυνση του αποδιατακτικού παράγοντα. 

5. Καθαρισμός της πρωτεΐνης από κύτταρα έκφρασης E.coli BL21 (DE3) μέσω 

χρωματογραφίας ιοντοανταλλαγής 

 Για τον καθαρισμό της πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε προσροφητής χρωματογραφίας 

ιοντοανταλλαγής Q Sepharose Fast Flow.  

Μετά τη λύση των κυττάρων, το πρωτεϊνικό εκχύλισμα φορτώνεται στην 

χρωματογραφική στήλη, η οποία περιέχει 2ml από τον προσροφητή. Ο προσροφητής 

πριν από την χρωματογραφική διαδικασία εξισορροπείται με 10ml ρυθμιστικού 

διαλύματος (20mM Ethanolamine, 2mM EDTA, 4M Urea, pH 9.5). Μετά το πέρασμα 



77 

 

του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος (1ml) από τη στήλη, ο προσροφητής πλένεται με 4ml 

ρυθμιστικού διαλύματος εξισορρόπησης, ώστε να απομακρυνθούν οι χαλαρά 

δεσμευμένες πρωτεΐνες και το μη προσροφημένο στη στήλη υλικό. Η έκλουση της 

προσροφημένης πρωτεΐνης πραγματοποιείται με διαδοχικές εκλούσεις 2ml από: (i) 

75mM NaCl και (ii) 100mM NaCl διαλυμένα σε ρυθμιστικό διάλυμα εξισορρόπησης. 

Συλλέγονται κλάσματα του 1ml και γίνεται έλεγχος της διαδικασίας 

ηλεκτροφορητικά σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (7½ %) κάτω από συνθήκες 

μετουσίωσης παρουσία SDS (Εικόνα 3.7). 

 

Εικόνα 3.7: Στήλη Μ: Μάρτυρας, Στήλη 1: Δείγμα από το μη διαλυτό μέρος των 

κυττάρων, Στήλη 2: Δείγμα από το εκλουόμενο διάλυμα μετά το φόρτωμα της 

κολώνας (Flowthrough), Στήλη 3: Δείγμα από το διάλυμα έκπλυσης 1 (Washing 1), 

Στήλη 4: Δείγμα από το διάλυμα έκπλυσης 2 (Washing 2), Στήλη 5: Δείγμα από το 

κλάσμα έκλουσης 1 (Elution 1), Στήλη 6: Δείγμα από το κλάσμα έκλουσης 2 (Elution 

2). 

Όπως μπορούμε να δούμε στην παραπάνω εικόνα ο καθαρισμός της πρωτεΐνης ήταν 

επιτυχής. Παρατηρείται ίση ποσότητα της πρωτεΐνης και στα δύο κλάσματα έκλουσης 

τόσο στο 75mM NaCl, όσο και στο 100mM NaCl. Προφανώς αυτό συνέβει διότι δεν 

ήταν επαρκής η ποσότητα του πρώτου διαλύματος για να αποδεσμεύσει όλη την 

ποσότητα της πρωτεΐνης από τον προσροφητή και συνεπώς η υπόλοιπη εκλούεται στο 

δεύτερο κλάσμα. 
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6. Δομικός Χαρακτηρισμός 

6.1. Δομικός χαρακτηρισμός με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (ΗΜΔ) 

Ο δομικός χαρακτηρισμός των ινιδίων της πρωτεΐνης με ηλεκτρονική μικροσκοπία 

διέλευσης, εκπονήθηκαν στο εργαστήριο μικροσκοπίας ʺΒασίλης Γαλανόπουλοςʺ, 

στο τμήμα Βιολογίας, με την καθοδήγηση των Αλεξάνδρα Σιάκουλη και του 

καθηγητή Γεώργιου Χαλεπάκη. Σε όλα τα πρωτεϊνικά δείγματα έχει γίνει αρνητική 

χρώση με 1% φωσφοβολφραμικό οξύ (PTA). Τα δείγματα, τα οποία έχουν 

συγκέντρωση 0.5mg/ml, λήφθηκαν μετά από επώαση του υλικού ( το οποίο βρίσκεται 

σε ρυθμιστικό διάλυμα 20mM Ethanolamine pH 9.5) σε θερμοκρασία δωματίου για 

7, 14 και 21 ημέρες. 

 Ημέρα 7 

 

Εικόνα 3.8: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 
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Εικόνα 3.9: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

 

Εικόνα 3.10: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 
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Εικόνα 3.11: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

 Ημέρα 14 

 

Εικόνα 3.12: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 
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Εικόνα 3.13: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

 

Εικόνα 3.14: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 
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Εικόνα 3.15: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

 Ημέρα 21 

 

Εικόνα 3.16: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 



83 

 

 

Εικόνα 3.17: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5.  

 

Εικόνα 3.18: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 
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Εικόνα 3.19: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

Οι παραπάνω εικόνας περιγράφουν τη διαδικασία της αυτοοργάνωσης των ινιδίων 

της πρωτεΐνης. Όπως παρατηρούμε ήδη από την 7η ημέρα επώασης (Εικόνες 3.8 έως 

3.11) εμφανίζεται ένα ινώδες δίκτυο. Δημιουργούνται μακριά και λεπτά ινίδια, με 

μέση τιμή διαμέτρου στα 10nm. Συνεχίζοντας την επώαση του δείγματος κατά τις 

ημέρες 14 (Εικόνες 3.12 έως 3.15) και 21 (Εικόνες 3.16 έως 3.19), διαπιστώνουμε ότι 

η αυτοοργάνωση συνεχίζεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη επικάλυψη του 

πλέγματος με ένα πυκνό δίκτυο ινών. 

6.2. Δομικός χαρακτηρισμός με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (ΗΜΣ) 

Τα πρωτεϊνικά δείγματα κατόπιν επεξεργασίας τους με το πρωτόκολλο ξήρανσης 

κρίσιμου σημείου (Παράγραφος 9.3.1.), επικαλύφθηκαν με 10nm χρυσού και 

παρατηρήθηκαν με το JSM-840 μικροσκόπιο στα 10kV.  

Τα δείγματα έχουν συγκέντρωση 0.5mg/ml και βρίσκονται σε ρυθμιστικό διάλυμα 

20mM Ethanolamine pH 9.5. Η παρατήρηση έγινε την 20η ημέρα επώασης του 

υλικού σε θερμοκρασία δωματίου.  
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Εικόνα 3.20: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

 

Εικόνα 3.21: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 
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Εικόνα 3.22: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

 

Εικόνα 3.23: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

Όπως παρατηρούμε από τις παραπάνω εικόνες (Εικόνες 3.20 έως 3.23), υπάρχει ένα 

δίκτυο συνδεδεμένων ινών, οι οποίες έχουν σπογγώδη μορφολογία. Επίσης όπως 
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φαίνεται στην Εικόνα 3.24, υπάρχουν και περιοχές οι οποίες δεν είναι επικαλυμμένες 

πλήρως με ευδιάκριτα ινίδια, αλλά αποτελούνται από ένα ινώδες υμένιο. 

 

Εικόνα 3.24: Πρωτεϊνικό διάλυμα 0.5mg/ml σε 20μM Αιθανολαμίνη pH 9.5. 

6.3. Δομικός χαρακτηρισμός με Περίθλαση ακτινών Χ 

Τα πειράματα περίθλασης ακτινών Χ έγιναν στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο 

Ακτινοβολίας Σύγχροτρον (ESRF) στη Γκρενομπλ, σε συνεργασία με την Estelle 

Mossou και τον καθηγητή Trevor Forsyth. Η ανάλυση έγινε σε δείγματα πρωτεΐνης 

(0,5mg/ml, σε ρυθμιστικό διάλυμα 20mM Ethanolamine pH 9.5) τα οποία 

ευθυγραμμίστηκαν ανάμεσα σε δύο γυάλινες ράβδους κατόπιν αφυδάτωσης τους. Η 

ευθυγράμμιση των ινών παρατηρείται με χρήση οπτικού στερεοσκοπίου. 

 

Εικόνα 3.25: Δείγμα για περίθλαση ακτινών Χ. 
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Εικόνα 3.26: Δείγμα για περίθλαση ακτινών Χ. 

Οι φωτογραφίες οι οποίες έχουν μαύρο φόντο τραβήχτηκαν όταν ο πολωτής και ο 

αναλυτής διασταυρώθηκαν και δεν αφήνουν το φως να περάσει. Λόγω της 

ευθυγράμμισης των ινών, τα δείγματα εμφανίζουν διπλοδιαθλαστικότητα (Εικόνα 

3.27). 

 

Εικόνα 3.27: Δείγμα για περίθλαση ακτινών Χ. 

 

Εικόνα 3.28: Δείγμα για περίθλαση ακτινών Χ. 

Εν συνεχεία τα δείγματα αναλύθηκαν και παρακάτω φαίνονται τα 

περιθλασιγράμματα των πρωτεϊνικών δειγμάτων. 
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(α) (β) 

  

                   9.81Å 

                4.67Å 

                9.71Å 

             4.62Å 

Εικόνα 3.29: Περιθλασιγράμματα πρωτεΐνης MetShaft61. 

Βάσει των παραπάνω αποτυπωμάτων αποδεικνύεται ότι η πρωτεΐνη ανήκει στην 

οικογένεια των αμυλοειδών, αφού οι ανακλάσεις είναι αμυλοειδούς τύπου (cross β 

structure). Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται μια τυπική ανάκλαση, στο μεσημβρινό 

(κίτρινο βέλος) στα ~ 4.6Å, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση δυο β-πτυχώσεων και 

μια δεύτερη στον ισημερινό (κόκκινο βέλος) στα ~ 10Å, η οποία αντιστοιχεί στην 

απόσταση ανάμεσα στα πτυχωτά φύλλα.  

7. Επεξεργασία πρωτεϊνικών δειγμάτων με KrF Excimer Laser 

7.1. Ακτινοβόληση πρωτεϊνικού διαλύματος 

Προσθέσαμε 500μl διαλύματος πρωτεΐνης, συγκέντρωσης 2.5 mg/ml σε ρυθμιστικό 

διάλυμα 20mM Ethanolamine pH 9.5, σε κυψελίδα χαλαζία πλάτους 10mm (Hellma 

110-QS). Τοποθετήσαμε την κυψελίδα στη θέση του δείγματος βάσει της 

πειραματικής διάταξης LIF (Παράγραφος). Ακολούθησε η ακτινοβόληση της 

πρωτεΐνης με δέσμη ανάλυσης (probe) ίση με 0.76mJ/cm2 και δέσμη άντλησης 

(pump) ίση με 5mJ/cm2. Κατόπιν ακολούθησε η συλλογή του φάσματος φθορισμού 
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(Εικόνα 3.30) σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την τεχνική LIF. Το κατάλοιπο 

τυροσίνης εκπέμπει στα 310nm, ενώ η διτυροσίνη στα 420nm.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.30: Διάγραμμα φθορισμού Τυροσίνης και Διτυροσίνης (Αύξηση παλμών). 

Από το παραπάνω φάσμα, διακρίνεται ότι κατά την αύξηση των παλμών 

ακτινοβόλησης, διατηρώντας ωστόσο σταθερή την πυκνότητα ενέργειας, η κορυφή 

της τυροσίνης σταδιακά μειώνεται ενώ υπάρχει σταδιακή αύξηση στην κορυφή της 

διτυροσίνης. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τη δημιουργία σταυροδεσμών (cross links) 

μεταξύ των μορίων τυροσίνης το οποίο οδηγεί στη δημιουργία μορίων διτυροσίνης. 

Το επόμενο βήμα είναι η ακτινοβόληση του πρωτεϊνικού διαλύματος διατηρώντας 

των αριθμό των παλμών (100 παλμοί) σταθερό και αλλάζοντας την πυκνότητα 

ενέργειας. Η ακτινοβόληση ξεκίνησε από ενέργεια πυκνότητας ιση με 5mJ/cm2, η 

οποία είναι και η ελάχιστη τιμή κατά την οποία παρατηρείται αλλαγή στο φάσμα 

φθορισμού. 
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Εικόνα 3.31: Διάγραμμα φθορισμού Τυροσίνης και Διτυροσίνης (Αύξηση ενέργειας). 

Από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυξάνοντας την τιμή 

της πυκνότητας ενέργειας, παρατηρείται μια μείωση στην κορυφής της τυροσίνης και 

μια αύξηση της κορυφής της διτυροσίνης. Η μόνη τιμή η οποία δε συμφωνεί με τις 

υπόλοιπες είναι η τιμή 10mJ/cm2 οπού παρουσιάζεται μια αύξηση του σήματος της 

τυροσίνης και αυτό πιθανόν συνέβη γιατί το διάλυμα διαταράχθηκε και έγινε 

συλλογή φθορισμού από κατάλοιπα τυροσίνης τα οποία προηγουμένως δεν είχαν 

ακτινοβοληθεί. 

7.2. Παρατήρηση φθορισμού των πρωτεϊνικών διαλυμάτων με μικροσκοπία 

φθορισμού 

Η δημιουργία σταυροδεσμών τυροσίνης με χρήση του KrF Excimer Laser, 

επαληθεύεται όχι μόνο με τη μέθοδο LIF αλλά και εξετάζοντας τα δείγματα με 

μικροσκόπιο φθορισμού. Τοποθετούμε την κυψελίδα, η οποία περιέχει το 

ακτινοβολημένο στα 248nm πρωτεϊνικό διάλυμα, στη βάση του μικροσκοπίου. Όταν 

επομένως πέσει UV ακτινοβολία πάνω σε αυτό, αν έχουν δημιουργηθεί 

σταυροδεσμοί, το διάλυμα θα έχει κυανό χρώμα. 
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 (α)   

  

(β) 

  

Εικόνα 3.32: Μικροσκοπία φθορισμού: (α) 50mJ/cm2 και (β) 100mJ/cm2. 

Όπως μπορούμε να δούμε από τις παραπάνω εικόνες και στις δυο περιπτώσεις 

πυκνότητας ενέργειας στα 50mJ/cm2 και στα 100mJ/cm2 διακρίνεται η σταγόνα στα 

αριστερά της ακτινοβολημένης περιοχής (κόκκινο βέλος), η οποία έχει κυανό χρώμα 

σε σχέση με το δεξιό κομμάτι της εικόνας (πράσινο βέλος) που έχει μπλε και δεν έχει 

ακτινοβοληθεί. 

7.3. Ακτινοβόληση πρωτεϊνικών υμενίων σε πλακίδιο χαλαζία με διαφορετικές 

ενέργειες ακτινοβόλησης 

Προσθέσαμε 40μl διαλύματος πρωτεΐνης, συγκέντρωσης 1.85 mg/ml σε ρυθμιστικό 

διάλυμα 20mM Ethanolamine pH 9.5, σε πλακίδια χαλαζία διαμέτρου 2cm και το 

αφήσαμε να αφυδατωθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Τοποθετήσαμε το 

πλακίδιο στη θέση του δείγματος βάσει της πειραματικής διάταξης LIF (Παράγραφος 

2.14). Ακολούθησε η ακτινοβόληση της πρωτεΐνης με δέσμη ανάλυσης (probe) ίση με 

3.2mJ/cm2 και διαφορετική δέσμη άντλησης (pump) κάθε φορά. Κατόπιν 

ακολούθησε η συλλογή του φάσματος φθορισμού σε πραγματικό χρόνο 

χρησιμοποιώντας την τεχνική LIF, ώστε να μελετήσουμε τις φυσικοχημικές αλλαγές, 

τις οποίες έχει υποστεί το δείγμα. Το κατάλοιπο τυροσίνης εκπέμπει στα 320nm, ενώ 

η διτυροσίνη στα 440nm. Τελικά παρατηρούμε τα δείγματα με ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης. 
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 Μη ακτινοβολημένη περιοχή 
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Λόγω των κατάλοιπων τυροσίνης το δείγμα μας αυτοφθορίζει και αυτό μπορούμε να 

το διαπιστώσουμε από το φάσμα φθορισμού, όπου φαίνεται η κορυφή της τυροσίνης 

στα 320nm.  
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Σε αυτή την πυκνότητα ενέργειας (50 mJ/cm2) δεν παρατηρούμε αλλαγές, τόσο στο 

φάσμα φθορισμού και στην δημιουργία διτυροσίνης όσο και στην επιφάνεια του 

υμενίου. Υπάρχει μόνο μια δημιουργία συσσωματωμάτων πρωτεΐνης. 
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 100 mJ/cm2 
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Με αυτή την ενέργεια (100 mJ/cm2) παρατηρούμε αρχικά αλλαγή στο φάσμα 

φθορισμού, αφού υπάρχει μείωση στην κορυφή της τυροσίνης, ενώ παρατηρείται 

αύξηση στην κορυφή της διτυροσίνης. Επίσης υπάρχει αλλαγή στη μορφολογία της 

επιφάνειας του δείγματος, αφού υπάρχει μικρή διόγκωση (swelling) της επιφάνειας. 

 200 mJ/cm2 
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Σε αυτή την ενέργεια (200 mJ/cm2) παρατηρούμε αρχικά αλλαγή στο φάσμα 

φθορισμού, αφού υπάρχει μείωση στην κορυφή της τυροσίνης, ενώ παρατηρείται 

αύξηση στην κορυφή της διτυροσίνης. Επίσης υπάρχει αλλαγή στη μορφολογία της 

επιφάνειας του δείγματος, αφού υπάρχει μικρή διόγκωση (swelling) της επιφάνειας 

και μεγαλύτερη ομοιογένεια συγκριτικά με την προηγούμενη. 
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 300 mJ/cm2 
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Σε αυτή την ενέργεια (300 mJ/cm2) παρατηρούμε αρχικά αλλαγή στο φάσμα 

φθορισμού, αφού υπάρχει μείωση στην κορυφή της τυροσίνης, ενώ παρατηρείται 

αύξηση στην κορυφή της διτυροσίνης. Επίσης υπάρχει αλλαγή στη μορφολογία της 

επιφάνειας του δείγματος, αφού υπάρχει αρκετή διόγκωση (swelling) της επιφάνειας 

και δημιουργία ενός τρισδιάστατου δικτύου ινών. 

 400 mJ/cm2 
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Σε αυτή την ενέργεια (400 mJ/cm2) παρατηρούμε αρχικά αλλαγή στο φάσμα 

φθορισμού, αφού υπάρχει σημαντική μείωση στην κορυφή της τυροσίνης, ενώ 

παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην κορυφή της διτυροσίνης. Επίσης υπάρχει αλλαγή 

στη μορφολογία της επιφάνειας του δείγματος, αφού υπάρχει αρκετή διόγκωση 
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(swelling) της επιφάνειας και δημιουργία ενός καλά δομημένου τρισδιάστατου 

δικτύου ινών. 

 

 500 mJ/cm2 
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Τέλος σε αυτή την ενέργεια (500 mJ/cm2) παρατηρούμε αρχικά αλλαγή στο φάσμα 

φθορισμού, αφού υπάρχει σημαντική μείωση στην κορυφή της διτυροσίνης, 

συγκριτικά με την ενέργεια πυκνότητας 400 mJ/cm2. Επίσης παρατηρείται μεγάλη 

αλλαγή στη μορφολογία της επιφάνειας του δείγματος, αφού στο κέντρο του παλμού 

υπάρχει αποδόμηση του υλικού ενώ περιφερικά υπάρχει αρκετή διόγκωση (swelling) 

της επιφάνειας και δημιουργία ενός καλά δομημένου τρισδιάστατου δικτύου ινών. 

Από τα παραπάνω φάσματα φθορισμού διαπιστώνεται ότι για πρωτεϊνικά υμένια 

συγκέντρωσης 1.85 mg/ml η πυκνότητα ενέργειας για τη δημιουργία ομοιόμορφων 

τρισδιάστατων δομών είναι ανάμεσα στα 200 mJ/cm2 και 400 mJ/cm2. Στη συνέχεια 

ακτινοβολήσαμε με πυκνότητα ενέργειας 300 mJ/cm2 υμένια πάνω σε πλακίδιο 

χαλαζία και παρατηρήσαμε τα δείγματα με μικροσκοπία σάρωσης. 
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Εικόνα 3.33: Παρατήρηση δημιουργίας ικριώματος πρωτεΐνης (1.85mg/ml), με 

μικροσκοπία σάρωσης. 

Όπως παρατηρούμε από τις παραπάνω εικόνες, δημιουργείται ένα τρισδιάστατο 

δίκτυο ινών, με σπογγώδη υφή και αρκετά μεγάλη ομοιογένεια. 

8. Τοπογραφία επιφάνειας – Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (AFM) 

Λόγω της επεξεργασίας των πρωτεϊνικών υμενίων με το KrF laser, ήταν αναμενόμενη 

η αλλαγή στην τοπογραφία και στην τραχύτητα των επιφανειών οι οποίες 

ακτινοβολήθηκαν σε σχέση με τις μη. Με χρήση του μικροσκοπίου ατομικών 
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δυνάμεων, ελήφθησαν εικόνες και από τις δυο περιοχές ώστε να διαπιστωθούν τυχόν 

μεταβολές. Από τις εικόνες αυτές παρατηρείται ότι η μη ακτινοβολημένη περιοχή 

παρουσιάζει μια επίπεδη μορφολογία (Εικόνα 3.34 α και β) σε αντίθεση με την 

ακτινοβολημένη επιφάνεια, όπου υπάρχει η δημιουργία πόρων και η αύξηση της 

επιφανειακής τραχύτητας (Εικόνα 3.34 γ και δ). Η παραπάνω παρατήρηση 

επιβεβαιώνεται και από τη διαφορά τιμής της μέσης τετραγωνικής ρίζας της 

τραχύτητας (RMS, Root Mean Square) όπου για τη μη ακτινοβολημένη περιοχή είναι 

0.005 ± 0.001 μm ενώ για την ακτινοβολημένη 0.36 ± 0.006 μm οι τιμές αυτές 

υπολογίσθηκαν από τις εικόνες του AFM  για κοινές διαστάσεις 20μm x 20μm.  

α γ 

  

β δ 

  

Εικόνα 3.34: Εικόνες AFM (α) τοπογραφία μη ακτινοβολημένης περιοχής, (β) 3D 

απεικόνιση μη ακτινοβολημένης περιοχής, (γ) τοπογραφία ακτινοβολημένης περιοχής 

και (δ) 3D απεικόνιση ακτινοβολημένης περιοχής. 

9. Μέτρηση γωνιών επαφής (Contact angle) των ακτινοβολημένων και μη 

υμενίων 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο Α.5 του κεφαλαίου 2 η γωνία επαφής 

χρησιμοποιείται ως μέτρο της υδροφιλικότητας / υδροφοβικότητας των πρωτεϊνικών 

δειγμάτων. Όσο μικρότερη η γωνία επαφής, τόσο πιο υδρόφιλη η επιφάνεια. Οι 



99 

 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με απιονισμένο νερό σε συνθήκες δωματίου. 

Συγκεκριμένα κάθε δείγμα τοποθετήθηκε στην κατάλληλη βάση του συστήματος και 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις από έξι δείγματα ανά επιφάνεια. Η γωνία επαφής για 

τις ακτινοβολημένες επιφάνειες υπολογίστηκε ίση με 35ο ± 4ο (Εικόνα 3.35 α), ενώ 

για τις μη ακτινοβολημένες 48ο ± 4ο (Εικόνα 3.35 β), υποδεικνύοντας ότι οι 

ακτινοβολημένες περιοχές είναι πιο υδρόφιλες.   

 

α 

 

β 

 

Εικόνα 3.35: Εικόνες από τις γωνίες επαφής (α) ακτινοβολημένη πρωτεϊνική 

επιφάνεια και (β) μη ακτινοβολημένη πρωτεϊνική επιφάνεια. 

10. Κυτταροκαλιέργειες και ανοσοφθορισμός των ακτινοβολημένων 

πρωτεϊνικών υμενίων 

Η ικανότητα του πρωτεϊνικού ικριώματος να φιλοξενήσει ζωντανά κύτταρα, 

αξιολογήθηκε με κύτταρα ινοβλαστών της κυτταρικής σειράς NIH-3T3, 

ακολουθώντας τη διαδικασία της παραγράφου 15 του κεφαλαίου 2. Η κυτταρική 

προσκόλληση παρακολουθήθηκε 3 ημέρες μετά την καλλιέργεια των κυττάρων με τις 

επιφάνειες. Για να παρατηρηθεί καλύτερα η μορφολογία των κυττάρων τα οποία 

προσκολλώνται στις επιφάνειες, τα δείγματα προετοιμάστηκαν για παρατήρηση στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), αφού πρώτα μονιμοποιήθηκαν και 

αφυδατώθηκαν κατάλληλα βάσει της παραγράφου 9.1 του κεφαλαίου 2. 
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α 

 

γ 

 

β 

 

δ 

 

Εικόνα 3.36: Εικόνες SEM της κυτταρικής προσκόλλησης και μορφολογίας, κατόπιν 

επεξεργασίας του πρωτεϊνικού υμενίου με έναν παλμό του KrF laser σε διάφορες 

μεγεθύνσεις (α – γ). Στην εικόνα δ φαίνεται η ακτινοβολημένη περιοχή, αριστερά 

κάτω, και η μη ακτινοβολημένη (δεξιά πάνω), οι οποίες διαχωρίζονται από την 

κόκκινη γραμμή.  

Σε αυτό το χρονικό διάστημα αρκετά κύτταρα έχουν προσκολληθεί στην 

ακτινοβολημένη περιοχή και στις δομές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, 

υποδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι η ακτινοβολημένη επιφάνεια αποτελεί 

κατάλληλο υπόστρωμα για την επιλεκτική προσκόλληση των κυττάρων. Αντιθέτως 

όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.36 δ τα κύτταρα δεν προσκολλώνται στη μη 
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ακτινοβολημένη περιοχή (πάνω δεξιά) σε σχέση με την ακτινοβολημένη η οποία 

βρίσκεται αριστερά κάτω της κόκκινης γραμμής. 

Το συμπέρασμα αυτό ελέγχθηκε επίσης και με την παρατήρηση των πυρήνων των 

κυττάρων μετά από επώαση 3 ημερών σε καλλιέργεια ινοβλαστών με μικροσκόπιο 

φθορισμού, κατόπιν χρώσης με DAPI. Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 3.37 τα 

κύτταρα έχουν απλωθεί πάνω στις ακτινοβολημένες περιοχές, καταλαμβάνοντάς τες 

τελείως, ενώ οι μη ακτινοβολημένες περιοχές εμφανίζονται κενές. Για άλλη μια φορά 

λοιπόν φαίνεται η επιλεκτική προσκόλληση των κυττάρων στις ακτινοβολημένες 

περιοχές. 

α β 

 

Εικόνα 3.37 α και β: Απεικόνιση από μικροσκόπιο φθορισμού, καλλιέργειας 

κυττάρων για τρείς ημέρες πάνω στις επεξεργασμένες με KrF laser επιφάνειες. 

Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τον προσδιορισμό 

της κυτταροσυμβατότητας του υλικού. Η παρατήρηση αυτή έγινε και πάλι με χρήση 

μικροσκοπίας φθορισμού μετά από χρώση με DAPI και διήρκησε 7 ημέρες, ενώ 

δείγματα ελήφθησαν τις ημέρες καλλιέργειας 1, 3, 5 και 7. Στις εικόνες 3.38 α- δ 

παρατηρούμε τα αποτελέσματα για τις ακτινοβολημένες περιοχές, στις εικόνες 3.38 ε 

– θ τις μη ακτινοβολημένες, ενώ στις εικόνες 3.38 ι – μ τις περιοχές χαλαζία που 

χρησιμοποιήθηκαν ως κοντρόλ. 



102 

 

α 

 

β 
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δ 

 

ε 

 

ζ 

 

η 

 

θ 

 

ι 

 

κ 

 

λ 

 

μ 

 

Εικόνα 3.38: Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού. Ακτινοβολημένη περιοχή, (α) 

Ημέρα 1, (β) Ημέρα 3, (γ) Ημέρα 5 και (δ) Ημέρα 7. Μη ακτινοβολημένη περιοχή, (ε) 

Ημέρα 1, (ζ) Ημέρα 3, (η) Ημέρα 5 και (θ) Ημέρα 7. Περιοχή χαλαζία, (ι) Ημέρα 1, 

(κ) Ημέρα 3, (λ) Ημέρα 5 και (μ) Ημέρα 7. 

Όπως μπορούμε να δούμε για τις ακτινοβολημένες περιοχές η επικάλυψη των 

περιοχών από την 5 ημέρα καλλιέργειας αγγίζει το 100%. Αντίθετα στις μη 

ακτινοβολημένες περιοχές δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Για άλλη μια φορά λοιπόν 

επιβεβαιώνεται ο επιλεκτικός χαρακτήρας των κυττάρων προς τις επεξεργασμένες 

επιφάνειες σε σχέση με τις μη επεξεργασμένες τις ημέρες καλλιέργειας  3, 5 και 7 

όπου τα κύτταρα έχουν προλάβει να πολλαπλασιαστούν επαρκώς.  

 

11. Ανάλυση Βιωσιμότητας των Κυττάρων - Μέθοδος ʺΝεκρά – Ζωντανάʺ 

Η κυτταρική επιβίωση εκτιμήθηκε μετά από τρείς και πέντε ημέρες καλλιέργειας των 

ακτινοβολημένων και μη περιοχών, χρησιμοποιώντας την χρωστική Calcein AM, η 
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οποία έχει τη δυνατότητα να διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη και να βάφει τα υγιή 

κύτταρα πράσινα, σε αντίθεση με την χρωστική Ethidium Homodimer – 1, η οποία 

βάφει τα νεκρά κόκκινα. Η παρατήρηση της κάλυψης των επιφανειών με ζωντανά 

κύτταρα αλλά και το αν αυτά μπορούν να επιβιώσουν επάνω στις ακτινοβολημένες 

περιοχές, έγινε με μικροσκοπία φθορισμού. Από την φωτογραφίες 3.39 α και β 

μπορεί να διαπιστωθεί ότι τόσο την ημέρα τρία αλλά και την ημέρα πέντε των 

κυτταρικών καλλιεργειών δεν είναι δυνατή η ανίχνευση νεκρών κυττάρων (κόκκινα) 

στις επιφάνειες, γεγονός το ποίο καθιστά το υλικό μη τοξικό και φιλικό προς αυτά. 

α β  

  

Εικόνα 3.39: Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού. Τα ζωντανά κύτταρα παράγουν 

πράσινο φθορισμό ενώ τα νεκρά κόκκινο. α) Τρίτη ημέρα καλλιέργειας και β) 

Πέμπτη ημέρα καλλιέργειας. 

12. Στατιστική ανάλυση 

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κυτταρικού πολλαπλασιασμού χρησιμοποιήθηκε 

το λογισμικό ImageJ για την καταμέτρηση των κυτταρικών πυρήνων/mm2 επιφάνειας 

κατόπιν χρώσης με DAPI. Η στατιστική ανάλυση έγινε μετά από σύγκριση των 

ακτινοβολημένων περιοχών και των περιοχών χαλαζία, καθώς δεν υπήρχε επαρκής 

κυτταρικός πληθυσμός στις μη ακτινοβολημένες περιοχές. Όπως παρατηρείται και 

στην εικόνα 3.40 μετά από 5 ημέρες καλλιέργειας στατιστικά σημαντικές διαφορές 

υπάρχουν ανάμεσα στα δυο δείγματα. 
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Εικόνα 3.40: Κυτταρική πυκνότητα (αριθμός κυττάρων ανα mm2) των 

ακτινοβολημένων περιοχών και των περιοχών χαλαζία. Η στατιστική σημαντικότητα 

(p) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το student’s t test μεταξύ δυο ομάδων (*p < 0.2 

και ***p < 0.01). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα διδακτορική εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό 

ικριωμάτων τα οποία αποτελούνται από την πρωτεΐνη MetShaft61, η οποία 

αντιστοιχεί στον κεντρικό μίσχο της ίνας του Αδενοϊού και αυτοοργανώνεται 

επιτυχώς σε ινίδια αμυλοειδούς τύπου. Η δημιουργία των ικριωμάτων επιτεύχθηκε με 

την χρήση UV laser διμερών KrF μετά από εκπομπή ενός και μόνο παλμού. Η 

μεθοδολογία αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε φυσικά βιοπολυμερή, όπως είναι το 

κολλαγόνο (Wisniewski et al., 2007), η χιτοζάνη (Castillejo et al., 2012), η ζελατίνη 

(Gaspard et al., 2008) και το μετάξι (Lazare et al., 2012), αποδίδοντας επιτυχώς δομές 

για εφαρμογές ιστομηχανικής χωρίς όμως αυτές να έχουν δοκιμασθεί σε καλλιέργεια 

παρουσία κυττάρων.  Αντίθετα ινώδη ικριώματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη 

μέθοδο της ηλεκτροστατικής ινοποίησης (Leal-Egaña et al., 2012 and García-Arévalo 

et al., 2013) έχει αποδειχθεί ότι ευνοούν την προσκόλληση και τον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων. Επομένως στη διατριβή αυτή, είμαστε σε θέση να δείξουμε ότι τα 

ικριώματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατόπιν ακτινοβόλησης των επιφανειών του 

υλικού, διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (τοπογραφία, μορφολογία και 

υδρόφιλο χαρακτήρα) ώστε να προάγουν όχι μόνο την κυτταρική προσκόλληση και 

τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό αλλά και την επιλεκτική προσκόλληση των 

κυττάρων μόνο στις ακτινοβολημένες περιοχές σε σχέση με τις μη ακτινοβολημένες. 

Η μελέτη αυτή λοιπόν επικεντρώνεται σε δυο τομείς. Ο πρώτος αφορά την έκφραση 

και τον δομικό χαρακτηρισμό της πρωτεΐνης, ενώ ο δεύτερος την προσπάθεια 

ανάπτυξης πορώδους υλικού και τη μελέτη των ιδιοτήτων του ώστε να καθίσταται 

κατάλληλο για μελέτη σε καλλιέργεια κυττάρων. 

Αρχικά η πρωτεΐνη εκφράστηκε επιτυχώς σε σωμάτια εγκλεισμού (inclusion bodies), 

και κατόπιν διαλυτοποίησης τους σε 4Μ διαλύματος ουρίας, καθαρίστηκε 

χρησιμοποιώντας κολώνες χρωματογραφίας ιοντοανταλλαγής Q Sepharose. Μετά την 

παραλαβή του καθαρού κλάσματος της πρωτεΐνης και απομάκρυνσης από αυτό 

κατάλοιπων της διαδικασίας καθαρισμού, η πρωτεΐνη επωάστηκε σε ρυθμιστικό 

διάλυμα Αιθανολαμίνης pH 9.5 για διάστημα 3 εβδομάδων σε θερμοκρασία 

δωματίου. Κατά τη διάρκεια της επώασης, τα δείγματα ελέγχτηκαν με Ηλεκτρονικά 
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Μικροσκοπία Διέλευσης και Σάρωσης (Transmission and Scanning Electron 

Microscopy).  

Κατά την παρατήρηση των δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι η πρωτεΐνη 

αυτοοργανώνεται επιτυχώς και δημιουργεί ένα συνεχόμενο δίκτυο ινών ο αριθμός 

των οποίων αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

έλλειψη του καρβοξυτελικού άκρου από την ίνα του Αδενοϊού, το οποίο λειτουργεί 

ως μοτίβο τριμερισμού και οδηγεί στη σωστή αναδίπλωση της πρωτεΐνης (van Raaij 

et al., 1999). Επιπρόσθετα τα πειράματα περίθλασης ακτινών Χ έδειξαν επίσης ότι η 

πρωτεΐνη ανήκει στην οικογένεια των αμυλοειδών, αφού οι ανακλάσεις είναι 

αμυλοειδούς τύπου (cross β structure). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ανάκλαση στα 

~ 4.6Å στην κατεύθυνση του μεσημβρινού, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση δυο 

β-πτυχώσεων και μια δεύτερη στα ~ 10Å, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση 

ανάμεσα σε δυο πτυχωτά φύλλα (Marshall and Serpell, 2009). 

Η επικράτηση δημιουργίας ικριωμάτων καλλιέργειας ιστών μέσω μεθόδων ταχείας 

κατασκευής προτοτύπων (Rapid prototyping – RP) ή Solid Freeform Fabrication 

(SFF) έφερε μια καινούργια εποχή στον σχεδιασμό δομών για κυτταρική ανάπτυξη. 

Οι τεχνικές SFF είναι αυτοματοποιημένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

παραγωγή πολύπλοκων τρισδιάστατων αντικειμένων, βασιζόμενες σε δεδομένα τα 

οποία αναπαράγονται από λογισμικό CAD (Computer Aided Design) (Chua et al., 

1997). Η βασική φιλοσοφία αυτής της τεχνολογίας είναι η κατασκευή 3D μοντέλων 

κατά στρώματα και λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει, όπως ο 

απόλυτος έλεγχος πάνω στη γεωμετρία της δομής και η παντελής έλλειψη χημικών,  

χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ στη κατασκευή ικριωμάτων.  

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες ερευνητικές ομάδες χρησιμοποιούν τα 

laser ως εργαλεία για την κατασκευή τρισδιάστατων εκμαγείων/ικριωμάτων καθώς 

δεν απαιτούνται σκληρές συνθήκες κατά τη διαδικασία παρασκευής τους. Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα των laser είναι ο ακριβής έλεγχος της ενέργειας στην 

οποία εκτίθεται το δείγμα καθώς και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο εναποτίθεται 

αυτή.  Τα laser που χρησιμοποιούνται μπορούν να διαχωριστούν με βάση το ενεργό 

τους υλικό και τον τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα μοναδικοί παλμοί από 

nanosecond  ή femtosecond lasers σε υμένια βιοπολυμερών οδηγούν σε αφρισμό της 
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επιφάνειας και τη δημιουργία πορωδών δομών ( Gaspard et al., 2007, Lazare et al., 

2005). Το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται από χημικές μεταβολές, κυρίως λόγω τον 

σταυροδεσμών οι οποίοι δημιουργούνται ανάμεσα στα κατάλοιπα Τυροσίνης, 

δίνοντας Διτυροσίνη και άλλα φωτοοξειδωτικά προϊόντα (Wisniewski et al., 2007). 

Στη παρούσα διατριβή έγινε ακτινοβόληση των υμενίων της πρωτεΐνης, το μόριο της 

οποίας περιλαμβάνει εφτά κατάλοιπα τυροσίνης, με το KrF excimer Laser στα 248 

nm (30ns) και παρατηρούνται τόσο μορφολογικές όσο και φυσικοχημικές μεταβολές.  

Η σταδιακή αύξηση της πυκνότητας ενέργειας της ακτινοβόλησης οδηγεί σε μείωση 

του φθορισμού της τυροσίνης και ταυτόχρονης αύξησης του φθορισμού της 

διτυροσίνης. Όπως διαπιστώθηκε στα αποτελέσματα κατά τη μεθοδολογία LIF (Laser 

Induced Fluorescence) υπάρχουν δυο κορυφές στα διαγράμματα. Η πρώτη στα 315 

nm αντιστοιχεί στο μόριο της τυροσίνης, ενώ η δεύτερη, η οποία αρχίζει να 

εμφανίζεται με τη σταδιακή αύξηση της ενέργειας,  στα 420 nm στο μόριο της 

διτυροσίνης (το οποίο αποτελεί το διμερές της τυροσίνης). Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το μόριο της τυροσίνης περιέχει ένα φαινολικό δακτύλιο και αυτό της 

επιτρέπει να αποκτά συμπεριφορά χρωμοφόρου μορίου και να απορροφά UV 

ακτινοβολία (μετάπτωση π → π*) (Vogel and Venugopalan, 2003) οδηγώντας με 

αυτό τον τρόπο στη δημιουργία διτυροσίνης ως αποτέλεσμα της φωτοοξείδωσης 

(Sionkowska et al., 1999). Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι η 

διόγκωση (swelling)του υλικού αυξάνει τα ποσοστά επαφής των μορίων τυροσίνης, 

το οποίο με τη σειρά του οδηγεί επίσης στο σχηματισμό διτυροσίνης (Gaspard et al., 

2007). Ο σχηματισμός διτυροσίνης μαρτυρά και τη δημιουργία σταυροδεσμών 

τυροσίνης (cross links), οι οποίοι προσδίδουν στο υλικό μεγαλύτερη αντοχή και 

ελαστικότητα.  

Επιστρέφοντας στα πειραματικά αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, η 

επεξεργασία των επιφανειών των υμενίων της πρωτεΐνης MetShaft61 με το KrF laser, 

οδήγησε σε αλλαγές στην μορφολογία τους, οι οποίες μελετήθηκαν με Ηλεκτρονική 

μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). Η ακτινοβόληση των υμενίων οδήγησε στην εμφάνιση 

φυσαλίδων και στο σχηματισμό ενός στρώματος με σπογγώδη υφή και 

τρισδιάστατων ινών. Αντίθετα στις περιοχές που δεν ακτινοβολήθηκαν, οι επιφάνειες 

παραμένουν λείες και ομοιογενείς. 
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Εκτός λοιπόν της παραπάνω παρατήρησης, οι μορφολογικές αλλαγές που 

δημιουργήθηκαν, χαρακτηρίστηκαν επίσης με τεχνικές όπως η γωνία επαφής (Contact 

Angle) και Ατομική Μικροσκοπία Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy, AFM) για 

την εξαγωγή τυχόν συμπερασμάτων. 

 Η τραχύτητα της επιφάνειας ενός υλικού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

τη δημιουργία ικριωμάτων για εφαρμογές ιστομηχανικής. Με την χρήση του 

AFM έγινε η σύγκριση μεταξύ της ακτινοβολημένης περιοχής που προέκυψε 

και της επιφάνειας πριν από την ακτινοβόληση. Το αποτέλεσμα αποκάλυψε 

ότι μετά την ακτινοβόληση η περιοχή είναι κατά πολύ πιο τραχεία από ότι 

πριν. 

 Επιπρόσθετα μετά από μέτρηση των γωνιών επαφής των δυο συγκρινόμενων 

επιφανειών, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η επεξεργασμένη επιφάνεια είναι 

πιο υδρόφιλη από την μη ακτινοβολημένη. 

Κατόπιν της δημιουργίας των νανοϊνωδών ικριωμάτων και τη μελέτη των 

παραμέτρων της υδροφιλικότητας και της επιφανειακής τραχύτητας, οι δομές που 

προέκυψαν επωάστηκαν με κύτταρα ινοβλαστών της κυτταρικής σειράς NIH/3T3. 

Η αλληλεπίδραση κυττάρου βιοϋλικού αποτελεί έναν θεμελιώδη στόχο, ο οποίος 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία παρασκευής των ικριωμάτων για 

την αξιοποίηση τους σε εφαρμογές ιστομηχανικής. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 

επιφανειακές ιδιότητες του υλικού, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα σήματα που 

ρυθμίζουν την κυτταρική λειτουργία (Boyan et al., 1996). Όταν τα κύτταρα 

προσκολλώνται και αναπτύσσονται σε ένα υπόστρωμα αντιλαμβάνονται και 

ερμηνεύουν εξωκυττάρια σήματα, όπως είναι η επιφανειακή τοπογραφία, η 

υδροφιλικότητα, η χημεία, το φορτίο και αποκρίνονται σε αυτά (Lim et al., 2005), τα 

οποία μπορούν να προκαλέσουν ελεγχόμενη κυτταρική συμπεριφορά σε σχέση με την 

επιλεκτική προσκόλληση και τον ρυθμό του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.  

Τα φαινόμενα της προσκόλλησης (attachment and adhesion) και της εξάπλωσης 

(spreading) ανήκουν στην πρώτη φάση της αλληλεπίδρασης ενός υλικού με τα 

κύτταρα. Τα σημεία προσκόλλησης των κυττάρων πάνω στις επιφάνειες ονομάζονται 

εστιακά σημεία πρόσφυσης (focal adhesion points) και αποτελούνται από ένα 
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σύμπλεγμα πρωτεϊνών, κυρίως ιντεγκρινών, οι οποίες είναι ετεροδιμερείς 

διαμεμβρανικές πρωτεΐνες (Cavalcanti-Adam et al., 2006). Κατά την προσκόλληση 

του κυττάρου στις νανοδομημένες επιφάνειες διερευνά τον περιβάλλοντα χώρο και 

μετακινείται χρησιμοποιώντας φιλοπόδια (filopodia) και ελασματοπόδια 

(lamellipodia). Τα φιλοπόδια ελέγχουν το περιβάλλον γύρω από το κύτταρο και οι 

απολήξεις τους χρησιμεύουν ως προσωρινά σημεία αγκίστρωσης για την κίνηση τους. 

Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν η νανοδιαμόρφωση της επιφάνειας να επηρεάζει την 

κίνηση τους. 

Τα τελευταία χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

έχει προκύψει από δισδιάστατες (2D) κυτταρικές καλλιέργειες δημιουργώντας όμως 

έναν ανυπέρβλητο περιορισμό, ο οποίος δεν είναι άλλος από την απουσία της 

εξωκυττάριας μήτρας (ECM), η οποία παρέχει στήριξη και μηχανική αντοχή στα 

κύτταρα των ιστών. Για αυτό το λόγο πλέον, πολλές επιστημονικές μελέτες εστιάζουν 

στην ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) μητρών από βιολογικά ή σύνθετα υλικά, με 

κατάλληλη νανοτοπογραφία ώστε να επάγουν την προσκόλληση των κυττάρων (Kim 

et al., 2013, Nikkhah et al., 2012). Η παράμετρος αυτή ανοίγει τον δρόμο για την 

επεξεργασία πρωτεϊνών οι οποίες δεν φέρουν ειδικά μοτίβα προσκόλλησης κυττάρων 

όπως είναι το τριπεπτίδιο Arg – Gly – Asp (RGD). Επί παραδείγματι η πρωτεΐνη 

e(ADF4)C16, η οποία αποτελείται από 16 επαναλήψεις του βασικού δομικού μοτίβου 

της πρωτεΐνης ADF4 από την αράχνη Araneus diadematus, επεξεργάστηκε 

καταλλήλως σε επίπεδα υμένια και επωάστηκε με κύτταρα ινοβλαστών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν χαμηλά επίπεδα προσκόλλησης σε αντίθεση με υμένια 

πρωτεΐνης τα οποία προέκυψαν μετά από ηλεκτροστατική ινοποίηση, το οποίο 

αποτελεί απόδειξη για το ότι η νανοτοπογραφία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

προσκόλληση των κυττάρων στην επιφάνεια (Leal-Egana et al., 2012). 

Πρώτος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την κυτταρική απόκριση είναι ο υδρόφιλος ή 

υδρόφοβος χαρακτήρας της επιφάνειας. Το μέγεθος αυτό εκτιμήθηκε νωρίτερα από 

μετρήσεις της γωνίας διαβροχής των επιφανειών. Όσο μικρότερη είναι η γωνία, τόσο 

περισσότερο υδρόφιλη η επιφάνεια του υλικού. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 

ότι όσο πιο υδρόφιλη είναι μια επιφάνεια, τόσο μεγαλύτερη είναι και η προσκόλληση 

των κυττάρων σε αυτή (Goddart et al., 2007 and Xu and Siedlecki, 2007). Επιπλέον, 

ο ρυθμός της κυτταρικής εξάπλωσης καθώς και της διαφοροποίησης σχετίζεται 
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άμεσα με την υδροφοβικότητα του υποστρώματος. Σχετική έρευνα (Yildrim et al., 

2010) κατέληξε στο ότι οι ινοβλάστες ποντικιών παρουσίασαν αυξημένη μεταβολική 

δραστηριότητα και διαφοροποίηση σε υδρόφιλες επιφάνειες ( θ = 24 – 31ο) σε σχέση 

με τις υδρόφοβες ( θ = 72ο). 

Η γωνία διαβροχής των επιφανειών στην παρούσα εργασία υπολογίσθηκε ότι έχει 

μέση τιμή στις 35ο για τις ακτινοβολημένες περιοχές, σε αντίθεση με τις μη 

ακτινοβολημένες όπου υπολογίζεται στις 48ο. Αυτό σημαίνει ότι οι επεξεργασμένες 

περιοχές είναι πιο υδρόφιλες από τις μη, οι οποίες βάσει βιβλιογραφίας μπορούν να 

χαρακτηριστούν και ως υδρόφοβες (Rao and Sharma, 1995). Επομένως αυτή η 

διαφορά συμβάλλει προφανώς στην αποκλειστική προσκόλληση των κυττάρων στις 

ακτινοβολημένες περιοχές σε σχέση με τις μη ακτινοβολημένες. 

Δεύτερος παράγοντας , ο οποίος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αλληλεπίδραση 

επιφάνειας κυττάρου, αποτελεί η τοπογραφία του υλικού, η οποία έχει άμεση 

επίδραση στην κυτταρική μορφολογία και τον πολλαπλασιασμό. Έχει παρατηρηθεί 

ότι επιφάνειες με αυξημένη τραχύτητα και μορφολογικές ατέλειες προωθούν την 

κυτταρική προσκόλληση περισσότερο από ότι οι λείες και με μικρή τραχύτητα. Αυτό 

οφείλεται προφανώς στο ότι ένα αυξημένης τραχύτητας υλικό έχει μεγαλύτερη 

επιφάνεια και περισσότερες ευνοϊκές θέσεις διαθέσιμες για την προσκόλληση των 

κυττάρων, σε σχέση με ένα λείο υλικό (Ηallab et al., 2001). Στις παρούσες επιφάνειες 

η τιμή RMS των ακτινοβολημένων περιοχών είναι 0,36 μm, ενώ για τις μη 

ακτινοβολημένες ίση με 0.005 μm, δηλαδή κατά πολύ μικρότερη. 

Η προσκόλληση των κυττάρων στις επιφάνειες μελετήθηκε με την χρήση του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης μετά από 3 ημέρες καλλιέργειας. Από τα 

αποτελέσματα μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι τα κύτταρα έχουν 

συνδεθεί επιτυχώς στις επιφάνειες μιας και παρατηρείται ο σχηματισμός φιλοποδίων 

και ελασματοποδίων. Επίσης τα κύτταρα δείχνουν μια προτίμηση για τις 

ακτινοβολημένες περιοχές, όπου υπάρχει έντονη εναλλαγή στην μορφολογία της 

επιφάνειας, και για τον λόγο αυτό έγινε χρώση των πυρήνων των κυττάρων με  την 

χρωστική DAPI. Από την παρατήρηση των δειγμάτων σε μικροσκόπιο φθορισμού 

προέκυψε η επιλεκτική προσκόλληση των κυττάρων μόνο στις ακτινοβολημένες 



111 

 

περιοχές και αυτό αποδεικνύεται και στατιστικά μιας και είναι ξεκάθαρη η προτίμηση 

τους. 

Η προτίμηση αυτή των κυττάρων για τις ακτινοβολημένες περιοχές σε σχέση με τις 

μη ανοίγει ένα καινούργιο πεδίο εφαρμογών το οποίο ονομάζεται cell patterning. Ο 

όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία εναπόθεσης κυττάρων 

σε συγκεκριμένες περιοχές πάνω στην επιφάνεια που επιτρέπει τον έλεγχο του 

τοπικού κυτταρικού περιβάλλοντος σε επίπεδο μικρόμετρων το οποίο είναι υψίστης 

σημασίας μιας και επηρεάζει την συμπεριφορά των κυττάρων. Το μικροπεριβάλλον 

αυτό στον οργανισμό αποτελείται από την εξωκυττάρια μήτρα (ECM) και τα 

γειτονικά κύτταρα, τα οποία στέλνουν σήματα το ένα στο άλλο δημιουργώντας μια 

μορφή επικοινωνίας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις κυτταρικές λειτουργίες 

(Goubko and Cao, 2009).  Λόγω αυτής της ισχυρής επιρροής των κυττάρων από το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη τεχνολογιών 

που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την χειραγώγηση του. Η 

τοποθέτηση λοιπόν των κυττάρων σε συγκεκριμένες περιοχές πάνω σε ένα 

υπόστρωμα, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου τόσο στην αλληλεπίδραση των κυττάρων 

με το υλικό αλλά και μεταξύ γειτονικών κυττάρων, εξάγοντας συμπεράσματα για μια 

πληθώρα εφαρμογών.  

Καταληκτικά όσο αφορά την παρούσα εργασία προτείνεται η επεξεργασία 

επιφανειών πρωτεϊνης με KrF laser ως μια τεχνική η οποία ευνοεί τη δημιουργία 

ικριωμάτων που επάγουν την επιλεκτική προσκόλληση κυττάρων σε κλίμακα 

μικρομέτρων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου επεξεργασίας με laser, σε σύγκριση με 

άλλες τεχνικές, βασίζονται στην ταχεία παραγωγή, το χαμηλό κόστος της μεθόδου, 

στον μεγάλο ποσοστό επαναληψιμότητας καθώς και στη δυνατότητα εφαρμογής του 

υλικού. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η τοπική επαγωγή της τοπογραφίας στην περιοχή 

των μοναδιαίων παλμών. Αυτό επιτρέπει την επιλογή περιοχών, εντός της ίδιας 

επιφάνειας όπου η κυτταρική προσκόλληση είναι επιθυμητή και αυτό οδηγεί στη 

δημιουργία ικριωμάτων με ακρίβεια μικρόμετρου. 
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Abstract
In this study, we propose a photostructuring approach for proteinfilms based on a treatment with
nanosecond pulses of aKrF excimer laser. As amodel proteinwe used an amyloid fibril-forming
protein. Laser treatment induced a foaming of the sample surface exhibiting an interconnected fibrous
meshwith a high degree of control and precision. The surface foamingwaswell characterized by
scanning electronmicroscopy, atomic forcemicroscopy, laser induced fluorescence and contact angle
measurements. The laser irradiated areas of the proteinfilms acquired newmorphological and
physicochemical properties that could be exploited to fulfill unmet challenges in the tissue engineering
field. In this context we subsequently evaluated the response ofNIH/3T3fibroblast cell line on the
processed film.Our results show a strong and statistically significant preference for adhesion and
proliferation of cells on the irradiated areas compared to the non-irradiated ones.We propose that
this strategy can be followed to induce selective cell patterning on proteinfilms at themicroscale.

Introduction

Fibrous protein-based scaffolds, due to their structural
and mechanical similarity to the native extracellular
matrix (ECM) have become popular as artificial scaffolds
able to mimic the ECM and provide mechanical support
for the cells to attach, proliferate and differentiate [1, 2].
Nature offers an abundance of structural building blocks
for the fabrication of scaffolds that can be derived from
fibrous proteins: collagen from skin, bones and tendons;
keratin fromwool and hair; silkfibroin from spiderwebs;
elastin fromelastic tissues [3]. In the last 20 years, progress
in genetic engineering provided the basis for the recombi-
nant production of such fibrous proteins in a wide range
of heterologous host systems including bacterial, yeast
andmammalian cell lines. Tremendous progress has also
been noted in the recombinant production of designer
proteins, based on natural fibrous building blocks [4–7].
Modular proteins, termed ‘recombinamer proteins’

consisting of such building blocks can be designed and
expressed [8]. These proteins self-assemble into macro-
molecular structures such as fibers, films, and spheres,
and can be used in a variety of applications. Two well-
studied systems are elastin-like polypeptides and designer
silk-likeproteins [5, 9].

Topographic andmorphological cues play amajor
role in cell adhesion on scaffolds [10, 11]. These cues
are critical especially in the case of proteins that lack
natural cell adhesion motifs such as Arg-Gly-Asp
(RGD). For example, recombinamer spider silk pro-
tein e(ADF4)C16 consisting of 16 repeats of the basic
building block motif of Araneus diadematus fibroin
ADF4 can be processed into flat films that show low
cell adhesion of fibroblasts. However, in electrospun
films of the protein there is a pronounced difference in
fibroblast adhesion, suggesting that topographical
anchorage plays a key role in eliciting cell attach-
ment [12].
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During the last decade, there is a growing interest
in solid freeform-fabrication techniques whichmay be
the key to producing scaffolds with predefined exter-
nal shape and internal morphology. Cell patterning is
the process to pose cells on specific areas of a substrate
determining their functional responses. Predefined
patterns have a broad range of applications in tissue
engineering, wound healing, biosensors, and cell
migration studies [13]. Research efforts have been
focused on lasers as tools for 2D and 3D structuring
materials as they do not require harsh processing con-
ditions (chemicals or high temperature). Lasers pro-
vide coherent energy, which can be directed as a beam
in order to process thematerial surface in a wide range
of emission wavelengths and operational modes [14].
Commonly used laser based techniques include selec-
tive laser sintering [15], stereolithography [16] and
either single or two photon polymerization (2PP)
[17–19]. Laser based techniques have been used in the
processing of biopolymer films, such as chitosan [20],
silk [21], gelatin [22] and collagen [23]. In particular,
the single pulse irradiation by nanosecond or femtose-
cond laser pulses of biopolymer films induces a sub-
micron superficial foaming and formation of
interconnected porous structures [24, 25]. This is
accompanied by chemical modifications, mainly
crosslinking of tyrosine aminoacids to form dityrosine
and other photooxidation products [22, 23]. Given the
porous interconnected nature of these films, they are
good candidates as cell culture substrates as they
would present topographical cues for cell attachment
and allow exchange of fluids and nutrients. However,
it has been reported in the literature that most of these
biopolymer films detach upon contact with cell media
and therefore do not survive cell culture conditions.
Successful cell culture to our knowledge was only
reported in chitosan films processed with a KrF exci-
mer laser at 248 nm [20].

We have previously demonstrated the selective
decoration of 3D structures fabricated by Direct Laser
Writing relying on 2PP with self-assembling peptide
fibrils in a ‘sandwich’ approach and subsequently in a
‘scaffold-on-scaffold’ approach destined for tissue
engineering applications [26–28]. In this work, a laser
processing technique is presented using single nano-
second pulses of a KrF laser (λ=248 nm) for the
treatment of protein films cast on quartz plates
towards developing scaffolds for cell growth. Asmodel
protein we have chosen a protein comprising pseudo-
repeats from the adenovirus fiber shaft fragment (resi-
dues 61–392) [29] that has the propensity to self-
assemble into fibrils. Self-assembling peptides and
proteins are particularly interesting, as their fibrillary
topography closely resembles the native ECM. The
protein has recombinantly been expressed in E.coli,
purified and cast on films. After laser treatment of the
film surface, a new foamy layer was formed upon sin-
gle pulse irradiation. This laser induced micro—foam
structure was characterized bymethods such as atomic

force microscopy (AFM), scanning electron micro-
scopy (SEM) and contact angle measurements. The
laser induced fluorescence (LIF) technique was also
employed in order to detect the photochemical mod-
ifications of the irradiated surfaces compared to the
non-irradiated ones [30]. We subsequently tested and
compared the attachment and proliferation of amodel
fibroblast cell line on the irradiated and non-irradiated
protein films, confirming the preferential cell growth
on the laser induced porous surfaces. We finally dis-
cuss the implications for the use of lasers as a proces-
sing method for the fabrication of predefined protein
patterning that resulted in cell patterning upon fibro-
blast cultivation.

Materials andmethods

Protein cloning and expression
A DNA fragment corresponding for the Met 61-Gly
392 residues of adenovirus fiber shaft segment was
amplified between the forward primer GACACCTCC-
CACCATATGCTTGCGCTTAAAandthereverseprimer
using CAGGGTAAGTTTGTCATCGATTTTTTATCC-
TATTGTAA using the plasmid pTaq as cloning template
[31]. The overall cloning and expression procedures were
previously described [32]. Briefly, cells of the BL21 (DE3)
bacterial strain were transformed with 100 ng of the
obtainedplasmid,platedon theLBagarplates supplemen-
ted with 100μgml−1 ampicillin and incubated overnight
at 37 °C. For small-scale expression cultures, a single
colony from the agar plate was used to inoculate 50ml of
LB media containing 100μgml−1 ampicillin. After over-
night growth at 37 °C with agitation at 360 rpm, 25ml of
this primary culture were used to inoculate 1 l of the same
media and the culturewas grown at 37 °Cuntil the optical
density has reached 0.6 at 600 nm. Protein expressionwas
induced by the addition of 1mM isopropyl-β-D-thioga-
lactoside and the BL21 cell growth was allowed to further
continue for 4 h at 37 °C at 360 rpm. Bacterial cells were
harvested by centrifugation at 4.500 rpm for 30min
at4 °C.

Bacterial cell lysis
Cell pellets were resuspended in 20 ml of 20 mM
ethanolamine buffer pH 9.5, 2 mM ethylene diamine
tetraacetic acid (EDTA), 4% Triton, 50 mM NaCl,
2 mg ml−1 lysozyme, supplemented with a tablet of
Roche CompleteTM protease inhibitor cocktail. The
resuspended cells were subjected to two freeze thaw
cycles prior to three French press cycles in the presence
of DNase at a final concentration of 1 mg ml−1 and
1M MgCl2. The lysed cells were then centrifuged at
13.000 g to remove the cell debris for 30 min and the
pellet was solubilized in 20 mMethanolamine, pH 9.5,
2 mM EDTA and 4M urea as the protein was
expressed in inclusion bodies.
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Protein purification
After French pressure cell passage and pellet super-
natant fractionation, the protein pellet was loaded into
a 2 ml Q Sepharose Fast Flow column (GEHealthcare)
equilibrated with 5 column volumes of 20 mM Etha-
nolamine pH 9.5, 2 mM EDTA and 4M urea after
resuspension in 2 ml of the same buffer. The material
that was not bound to the resin was collected for
analysis. The column was then washed with 4 ml of
buffer. The protein was eluted from the column with a
gradient of 0–100 mMNaCl, with the targeted protein
eluting at 100 mM NaCl concentration. The fractions
containing the purified protein were collected and put
in a dialysis bag (cutoff 10–14 kDa, Medicell Interna-
tional Ltd) for desalting in 2 l of 20 mM ethanolamine
buffer pH9.5.

Gel electrophoresis
The protein expression and purification was analyzed
by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electro-
phoresis (SDS PAGE) using the Laemmli method [33].
Analysis was carried out using 7.5% SDS—polyacryla-
mide gel in a BioRAd gel electrophoresis system. 10 μl
of protein samples were added to 5 μl of 3 times
concentrated sample buffer, boiled for 5 min at 100 °C
and loaded onto the gel. All gels were run at 200 V for
60 min, stained with Coomassie Briliant blue G—250
and de-stained with H2O, methanol and acetic acid in
a ratio of 85/5/15 (v/v/v).

SEM–field emissionmicroscopy
Protein films and filmswithNIH/3T3fibroblasts were
washed three times with 0.1 M of sodium cacodylate
buffer (SCB) with 15 min intermediate incubations
using the same buffer. The next step was the fixation of
the cells using a fixative buffer (2% glutaraldehyde, 2%
formaldehyde in 1% SCB) for 45 min at 4 °C. Subse-
quently, the surfaces were washed twice (for 15 min
each time) with 1% SCB at 4 °C. The samples were
dehydrated through a graded ethanol series (from30%
to 100%), incubated for 15 min on dry 100% ethanol
and finally were critically point dried (Baltec CPD
030). For the SEMmeasurements a JEOL JSM 6390LV
microscope was used, whereas high resolution SEM
images were obtained on a Field Emission JEOL JSM
7000F microscope. The samples prior to observation
were sputtered with 10 nm gold and the observation
wasmade at 15 kV.

X-rayfiber diffraction
Drops of 10 μl of peptide solution were ‘placed’ in
between two glass rods and allowed to dry while
pulling to induce shear alignment as previously
described [34]. X-ray fiber diffraction experiments
were carried out at the European Synchrotron Radia-
tion Facility (in Grenoble) on ID23-1 [35] with a
wavelength of 0.973 Å and a beam size of 30 μm.
Exposure times were of the order of 5 s per

measurement with a beam transmission of 15%. The
sample-detector distance was set to 613.08 mm for
figures S3(a) and (b) is available online at stacks.iop.
org/BF/9/045004/mmedia giving a resolution of 3 Å
at the edge of the detector. For figure S3(c) the
resolution is 2.5 Å at the edge with a sample-detector
distance of 501.25 mm.

Filmpreparation
Films were prepared by drop casting of protein
solutions (1.85 mgml−1, pH 9.5) on circular quartz
glasses (diameter: 2 cm, Starna scientific). After solvent
evaporation at room temperature for 24 h, the dried
filmswere cross linked byUV radiation.

Laser system
The source of theUV radiationwas aKrF excimer laser
emitting at 248 nm (Lambda Physik EMG 201 MSC)
with pulse duration of 30 ns. The irradiation was
carried out in air and at room temperature by using
singleUV laser pulses.

Film irradiation andfluorescencemeasurements
Single pulse laser irradiation (248 nm, 30 ns) was
always performed on a different area of protein films
casted on quartz, so as to result in an array of irradiated
spots. Thus, on a single protein film both laser
irradiated areas and non-laser irradiated ones were
found. The beam size right after the laser output is
22 mm in the horizontal direction and 8 mm in the
vertical one. The laser beam is focused onto the protein
film surface in an area varying from∼0.4 to∼1.5 mm2.

Tyrosine and dityrosine molecules are good emit-
ters. Therefore, the formation of these species can be
monitored by LIF leading to the chemical modifica-
tions assessment of the irradiated surface. Fluores-
cence of the irradiated areas was induced by excitation
with the same laser source used for irradiation (at
248 nm). Low laser fluence values (probe beam) lying
in the range of 3–5 mJ cm−2, were employed to ensure
that any substrate morphological or photochemical
modification by the probe beam was negligible. Both
the foam induction and the probe laser beams are
focused perpendicularly onto the sample at the same
spot. The sample is moved so that the foaming is
always performed on fresh area of the film and the
probe beam incidents exactly on either the foam area
or non-irradiated areas of the proteinfilm.

The induced emission is collected by an optical
fiber placed at approximately 30° to the sample axis
and was spectrally analyzed in a 0.20 m grating
spectrograph while the spectra were recorded on an
ICCD camera (Andor iStar) interfaced to a computer.
Cut off filters (>290 nm) were used for blocking any
probe beam scattered light.

SEM served for the investigation of the morph-
ology of the irradiated areas.
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Contact anglemeasurements
Static contact angle measurements were performed by
the sessile drop method on a homemade instrument.
A 2 μl distilled, deionized Millipore water droplet was
gently positioned on the surface of protein films using
a microsyringe and images were captured to measure
the angle formed at the liquid–solid interface. The
contact angles were calculated using the appropriate
software.

Atomic forcemicroscopy (AFM)
The surface morphology of the irradiated and non-
irradiated protein films in the dry state were evaluated
using a multimode Nanoscope III A instrument
(Digital Instruments, Veeco) at ambient conditions,
operating in the tapping mode at 1 Hz scan rate, and
the typical spike radius is 15 nm. The scan area was
20×20 μm2 and the root-mean-square (rms) rough-
ness was evaluated for regions of 5×5 μm2. Each rms
value corresponds to the average of three independent
measurements in three different locations of three
different protein films.

Cell culture
Prior to cell culture experiments, the protein films
with the irradiated spots array were sterilized under
UV lamp for 50 min and then transferred onto sterile
12 well plates (Costar, Corning Incorporated). The
NIH/3T3 fibroblast cells were suspended to a concen-
tration of 105 cells ml−1 in Dulbecco’s modified
Eagle’s medium supplemented with 10% fetal bovine
serum, and 1% antibiotic solution (GIBCO, Invitro-
gen, Kalsruhe, Germany). Two ml of cell suspension
was added in each well of a 12 well plate and cultured
at 37 °C for 1, 3, 5 and 7 days in an atmosphere of 5%
CO2. Before seeding the cells on the protein films, cells
were grown to confluency, detached with 0.05%
trypsin/EDTA (GIBCO, Invitrogen, Kalsruhe, Ger-
many) and diluted in complete medium at an appro-
priate density. At least three replicates were used for
each experiment to ensure reproducibility and obtain
better statistics.

Cell viability assay
The viability of cells seeded on protein irradiated films
was investigated using the LIVE/DEAD® Viability/
Cytotoxicity Kit for mammalian cells (Invitrogen,
USA) following the manufacturer’s protocol. The
seeded structures were incubated in 2 μm calcein AM
(staining live cells green) and 4 μm ethidium homo-
dimer (EthD-1, staining dead cells red) for 45 min at
room temperature in the dark. The images were
obtained by confocalmicroscopy (Leica TCS SP8)with
excitation at 517 and 617 nm.

Cell counts
Fibroblast cells were cultured on control (quartz)
samples and on the proteinfilms sampleswith the laser

irradiated spots arrays for 1, 3, 5 or 7 d. Upon culture
termination, the number of the cells on control or
protein filmed surfaces were evaluated by counting cell
nuclei stained with DAPI reagent. The fixation of the
cells was performed using 4% paraformaldehyde
solution (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) for 20 min.
Subsequently, the cells were permeabilized by expo-
sure for 5 min to a 0.1% Triton X-100 (Merck KgaA,
Darmstadt, Germany) in PBS solution. The samples
were then washed with PBS and mounted on cover-
slips with antifade reagent containing DAPI (4′,6-
diamidino-2-phenylindole) for the staining of nuclei
(ProLong® Gold reagent; Molecular Probes, Eugene,
OR, USA). Finally, cell inspection was performed
under a Nikon ECLIPSE E800 microscope and cell
images were captured using the ProgRes® Capture
Pro 2.8.8. software. An image-processing algorithm
(ImageJ)was used for the cell number quantification

Statistical analysis
The number of cell nuclei was calculated as the average
of at least three independent measurements for each
type of surface (quartz surface—laser irradiated sur-
face). All data are expressed as the mean value±stan-
dard deviation. The two tailed Student’s t-test was
used to compare the significance levels between the
two groups. A p value of <0.05 was considered to be
statistically significant.

Results

Expression and purification of protein
The protein was produced as insoluble aggregates
(inclusion bodies) and separated with a pellet super-
natant centrifugation. The pellet was solubilized with
4M urea, and purified using a Q Sepharose Fast flow
ion exchange column to >95% purity (figures S1
and S2).

Amyloid forming ability of the protein in solution
The adenovirus fiber shaft sequences in their native
context are joined at their C-terminus with a globular
head domain that acts as ‘registration’motif, essential
for trimerization in their native state, i.e. fibrous rods
of controlled dimension of 30 nm [29, 36]. In the
absence of a trimerization domain, they cannot adopt
their native, trimeric state and are expected to
indefinitively self-assemble into fibrils [37]. Protein
solutions were structurally characterized in order to
assess its eventual ability to self-assemble. Figure 1
shows SEM micrographs recorded from the protein
after critical point drying. These pictures were
recorded froma 0.5 mgml−1 protein sample following
incubation for 20 d. A network of interconnected
fibrils was observed (figure 1), characteristic of a fibrous
morphology often encountered in self-assembling pep-
tides andproteins.
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The fibrils formed by the protein show a cross-beta
x-ray diffraction pattern with a ∼4.7 Å reflection on
the meridian and another reflection at ∼9.6–9.8 Å in
the equator (figure S3). These reflections are

characteristic of a cross beta structure called amyloid-
type, with the ∼4.7 Å reflection corresponding to the
hydrogen bonding distance between β strands run-
ning perpendicular to the fibril axis, and the ∼10 Å

Figure 1. FESEMmicrographs of the protein. A 0.5 mg ml−1 solutionwas incubated for 20 days in an ethanolamine buffer pH 9.5 and
imaged following critical point drying.

Figure 2. LIF spectra of protein films upon excitation at 248 nm. Spectra were collected fromnon-laser treated (black) and after single
pulse irradiation (red)with variousfluence values: (a) 50 mJ cm−2 (b) 100 mJ cm−2 (c) 200 mJ cm−2 (d) 300 mJ cm−2 (e)
400 mJ cm−2 (f) 3.2 mJ cm−2 (probe beam).
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reflection corresponding to the stacking of beta sheets
[38]. This amyloid-type structure is common to many
self-assembling peptides and proteins used for tissue
engineering applications.

Irradiation,morphology andfluorescence probing
of the irradiated areas
The protein contains seven tyrosine residues (figure
S4) and the possible chemical modifications that may
occur upon laser irradiation were investigated. The
protein films were irradiated with a single pulse of a
KrF laser (248 nm, 30 ns) with different fluence values
in the range of 50–500 mJ cm−2 to induce the foam
structures (figure 2). LIF spectra were recorded from
both the irradiated and non-irradiated areas of the
protein films using low fluence values—in the range of
3–5 mJ cm−2

—to ensure that the probe beam induces
negligible photochemical modifications to the protein
substrate. Two emission bands are observed in
the regions of 315 nm and 400–440 nm (figure 2).
These bands are assigned to the aromatic amino acid
of tyrosine (315 nm) and its dimer dityrosine
(400–440 nm). The protein contains seven tyrosine
residues (figure S4). The aromatic ring of tyrosine
absorbs UV radiation due to the π→π* transition
[39]. Formation of dityrosine molecules following
absorption of UV laser light can occur as a result of
direct or indirect photooxidation pathways [40].
Additionally, swelling leads to an increase of the
mobility of tyrosine residues and results to higher
collision probability and therefore increase in tyrosine
dimer formation [22, 41]. The increasing intensity of
the fluorescence emission centered at 440 nm con-
firms the formation of dityrosine links upon irradia-
tion. Upon the UV single-pulse irradiation of
the protein films at laser fluence values below
250mJ cm−2 no morphological modification of their
surfaces was observed, whereas irradiation at laser
fluence values above 350 mJ cm−2 led to protein film
ablation and material removal (figure S5). Therefore,
the laser treatment was performed at a laser fluence
value of 300 mJ cm−2.

Irradiation of the protein films with the KrF laser
system at a laser fluence value of 300 mJ cm−2 resulted

also in morphological modifications on the surface of
the protein films that were studied by SEM (figure 3).
As it can be seen, irradiationwithUV ns pulses leads to
the development of micrometer size bubbles and for-
mation of a foaming layer with a fibrillar network.
Lazare et al [25] have discussed the mechanism of
foaming induced by ns UV irradiation. The mech-
anism of the foam formation is not a classical ablation
process leading to a clean etching. The transient acous-
tic wave (pressure effects) induced by the laser pulse
results in a dense bubble nucleation and growth.

Surface topography
Surface roughness is an important factor for scaffold-
ingmaterials used in biomedical applications. In order
to understand the nanostructure differences between
irradiated and non-irradiated protein film morph-
ology,filmswere studiedwith AFM.

Figure 4 shows the AFM images of topography for
both irradiated and non-irradiated protein films. The
RMS roughness values were calculated from these AFM
imageswith the same dimensions (20 μm× 20 μm) and
there were found to be 0.36 μm ±0.06 μm for irra-
diated protein films and 0.005 μm±0.001 μm for
non-irradiated. These AFM images in association with
the RMS roughness values suggest that irradiated films
develop significantly rougher surfaces compared to the
non-irradiated ones.

Surface contact angles
To directly evaluate the wettability of protein non-
irradiated and irradiated films, the contact angle of a
water droplet on the protein film surface was mea-
sured for 6 different samples each time. The contact
angle of the irradiated films was 35°±4° (figure 5(a))
and of the non-irradiated films was 48°±4°
(figure 5(b)), indicating that the irradiated surface
displays higher hydrophilicity than the non-irradiated.

Cell viability
It is of high importance that the protein films can
withstand cell culture conditions and they do not
detach upon contact with the media. To test their

Figure 3. SEM images of irradiated areas. Protein films after irradiationwith a single pulse at 248 nm, 30 ns, 300 mJ cm−2. (a) Scale
bar: 200 μm, (b) scale bar: 20 μmand (c) scale bar: 5 μm.
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suitability as scaffolds, a model cell line, NIH/3T3
fibroblast cells were used.

In order to assess the fibroblast activity and viabi-
lity on protein films, the Live-Dead Cell Staining Kit
(BioVision) was used. In this assay, the live cells are
stained green and the dead cells are stained red. As
shown in figure 6, only live cells are observed in the
irradiated areas, and no cells at all are observed in the
non-irradiated areas.

Cell adhesion and proliferation
Cell adhesion and morphology on the irradiated and
non-irradiated protein film scaffolds were investigated
by SEM after cell seeding for 3 d following critical
point drying.

High magnification SEM images (figures 7(b) and
(c)) showed that fibroblasts on irradiated surfaces dis-
played the normal flattened morphology of healthy
adherent cells. Besides that, the lamellipodia and

filopodia formation (figure 7(c)) could indicate the
quality of cell–surface interaction.

In order to assess the capability of the patterns, we
have produced a pattern with irradiated spots in lines.
The selective adhesion of fibroblasts on the laser pat-
terned areas can be assessed by the imaging of the nuclei
of cells by fluorescence microscopy (figure 8). For this
reason DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole), a nucleic
acid stain was used [39]. The borders of the cell-coated
and non-coated areas clearly correspond to the irradiated
andnon-irradiated areas, respectively (figures 7(d) and8).

The results indicate that after 3 d of incubation, the
cells are almost completely spread along the irradiated
area of the protein film, indicating the adaptability of the
cells for the given substrate. On the other hand the non-
irradiated areas of the proteinfilms could not support the
cell adhesion.

The proliferation of the cells were also estimated
by fluorescence microscopy and DAPI staining. The

Figure 4.AFM images of (a)non-irradiated film topography, (b) 3Dnon-irradiated film topography, (c) irradiated film topography
and (d) 3D irradiated film topography.
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migration of the cells was determined over a cultiva-
tion period 1–7 d and is illustrated in figures 9(a)–(d)
for the irradiated and in figures 9(e)–(h) for the non-
irradiated areas.

As can be seen in the above figures, there is an
obvious preference of cells to grow on the irradiated
areas of the protein films as compared to the non-irra-
diated ones. The cell outgrowth on the different sub-
strates was evaluated with DAPI staining following
culture termination and the number of nuclei mm−2

was determined with ImageJ analysis. The statistical
comparison was carried out between the irradiated
surface and the quartz control since non-measurable
cell populations were detected on the non-irradiated
areas. After 5 d of cultivation significant differences
were found between quartz and irradiated areas
(figure 10). On the 7th day of culture no further chan-
ges in the cell density were observed (data not shown),
indicating that the fibroblast culture reached its pla-
teau phase.

Discussion

The accumulated research work having been per-
formed during the last years on both the cells structure

and function gave answers to basic questions based
undeniably only on two-dimensional cell culture
systems. It was only the very recent decades that the
development of biomimetic 3D cell culture substrates
imitating the in vivomicro/nano cell environment was
deemed to be of vital importance. Currently, it is
widely accepted that the surface properties modifica-
tion of a bulk biomaterial leads to the alteration of the
physicochemical properties it exhibits. Consequently,
novel topographical cues that affect specific cell
responses are provided enabling, thus, the selective cell
growth and/or differentiation [42]. Actually, a
plethora of scientific techniques as well as a broad
range of biomaterials have been employed to meet the
requirements of the 3D scaffold fabrication and sur-
face modification towards the cell patterning accom-
plishment [10, 11, 43].

Our scaffold structuring relies on the surface
foaming of protein films upon their UV single pulse
irradiation with a nanosecond KrF laser beam. In fact,
the laser induced foaming has previously been demon-
strated in the case of natural biopolymer surface mod-
ification, for instance of collagen [23], chitosan [20],
gelatin [22], etc. Other than that, the simplicity of the
irradiation process offers the potential of patterning
areas of laser- and non-irradiated on the very same cell
culture substrate, that is to say only the physicochem-
ical properties of the underlying substrates differ-
entiate the cell responses between the laser- and the
non-irradiated areas. As far as it concerns the bioma-
terial chosen to be laser structured, it comprises
pseudo-repeats from the adenovirus fiber shaft frag-
ment owning the propensity to self-assemble into
amyloid-type fibrils; most importantly, and at least in
view of their topographical resemblance to the native
ECM, the study of protein made scaffolds is of crucial
significance and interest.

Our experimental findings show that the non-laser
irradiated protein films exhibit the characteristic
nano-porous fibrous morphology of self-assembled
proteins and peptides and were identified as hydro-
philic substrates. Such hydrophilic peptide and pro-
tein structures, sharing the typical amyloid signature
have previously been described as suitable substrates
for tissue engineering applications [44]. However,
according to our results, the non-irradiated areas of
the protein films were found to be inconvenient to
support the fibroblast adhesion and proliferation.
Most interestingly, both the cell adhesion and pro-
liferation were selectively achieved on the laser irra-
diated areas of the protein film substrate, as it is
disclosed from the SEM and fluorescence image
analysis.

According to our point of view a sound approach
to interpret the above mentioned experimental results
could be the following: The SEM images reveal the
micro-porous surface foam formation following the
UV laser irradiation. Furthermore, the AFM experi-
ments and the roughness values prove quantitatively

Figure 5. Images of water contact angles of the (a) irradiated
protein film and (b)non-irradiated protein film.
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Figure 7. SEM images of cell adhesion andmorphology on a proteinfilm treatedwith a singleUV laser pulse after 3 days of cultivation
at variousmagnifications (a)–(c). In (d), an area at the border of the laser irradiated and the non-irradiated area of thefilm is shown
separated by the red line, for ease of comparison of cell attachment in the two areas.

Figure 6. Live-dead assay for irradiated spots coveredwith fibroblasts after 5 days of cultivation. Live cells are stained green and dead
cells are stained red.
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the roughness increase of the UV laser treated protein
areas of the protein films compared to the non-irra-
diated ones. In addition, the LIF spectra collected fol-
lowing the single pulse KrF laser irradiation indicated
the presence of laser induced photochemical

modifications: the dityrosine fluorescence intensity
was increased compared to the corresponding one col-
lected from the non-irradiated area of the protein film.
In all, upon laser irradiation of the protein films not
only the surface roughness and chemistry but slightly

Figure 8. Fluorescencemicroscopy images offibroblasts followingDAPI staining on laser patterned surfaces after 3 days of culture
showing irradiated spots in lines.

Figure 9. Fluorescencemicroscopy images offibroblasts on laser irradiated surfaces, (a)Day 1, (b)Day 3, (c)Day 5 and (d)Day 7.
Fluorescencemicroscopy images offibroblast on non-irradiated surfaces, (e)Day 1, (f)Day 3, (g)Day 5 and (h)Day 7. The non-
irradiated areas are indicated by the red arrow.
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the wettability as well is modified leading to the pro-
nounced different cell responses between the laser-
and the non-irradiated areas of the protein film. It is
on this very amalgam of the photo-induced changes
we rely on to explain the preferential cell adhesion and
proliferation on the laser patterned areas as a synergy
of the photo-induced modifications leading to the
pronounced different cell responses.

Conclusions

In conclusion, in this work, we propose laser proces-
sing of protein films as amethod for inducing selective
cell patterning at the microscale. The advantage of
laser processing compared to the other employed—
either laser based or not—ones lies on the feasibility,
rapid production, low-cost operation and the high
degree of reproducibility it exhibits. Moreover, topo-
graphy can be locally induced at the area of single
pulses. This allows one to select areas within the same
surface where cell attachment is desirable, and there-
fore produce scaffolds with micrometer scale
precision.
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