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ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ ηεο ζεηξάο CAL51 ζε πνξψδε ηθξηψκαηα, ηα νπνία παξαζθεπάζηεθαλ κε 

ηε ρξήζε ελφο KrF 248nm Excimer Laser θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνρεκηθνχ 

θαηλνκέλνπ ηεο θσηναπνδφκεζεο πάλσ ζην βηνπνιπκεξέο ηεο ρηηνδάλεο. Σε πξψηε 

θάζε έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα απνζαθεληζηεί ε θχζε ηεο επίδξαζεο ηνπ παικηθνχ 

laser πάλσ ζηα ηθξηψκαηα ρηηνδάλεο. Έηζη, αθνχ ηα δείγκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ ζην 

ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο, κειεηήζεθαλ σο πξνο ηελ απφθξηζε ηνπο ζην 

λεξφ θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπο ζηελ πεξηνρή ππεξηψδνπο – 

νξαηνχ ηνπ θάζκαηνο. Οη παξαπάλσ κειέηεο έγηλαλ πάληα ζε ζχγθξηζε κε κε 

αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηεο, θαη έδεημαλ κεγάιε αχμεζε ηφζν ηεο πδξνθηιηθφηεηαο, 

φζν θαη ηεο απνξξφθεζεο αθηηλνβνιίαο απφ ηηο επηθάλεηεο πνπ είραλ ππνζηεί 

αθηηλνβφιεζε. Ωο πξνο ηελ απφθξηζε ησλ θπηηάξσλ CAL51, έγηλαλ πεηξάκαηα 

θπηηαξνθαιιηέξγεηαο δηάξθεηαο 1,3 θαη 7 εκεξψλ θαη δηεξεπλήζεθε ε βέιηηζηε 

ζπγθέληξσζε θπηηάξσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζηα ππνζηξψκαηα 

ρηηνδάλεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε 

αλνζντζηνρεκηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζάξσζεο θαη 

έδεημαλ φηη ε αλάπηπμε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ CAL51 πάλσ ζηα 

ηθξηψκαηα ρηηνδάλεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Τα πεηξάκαηα 

απηά έγηλαλ σο ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ είρε σο ζηφρν ηφζν ηε 

δηεπθξίληζε ηεο επίδξαζεο ηεο αθηηλνβφιεζεο ζε δείγκαηα ρηηνδάλεο, φζν θαη ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ εάλ ε ηξνπνπνηεκέλε επηθάλεηα ηνπ πνιπκεξνχο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θπηηαξηθψλ ηζηψλ. 
26 
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1
ν
 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 

 

 

ΕΘΑΓΧΓΗ 

 
 

1.1 Μεραληθή ηζηώλ 

Η κεραληθή ηζηψλ εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο, ηεο θπζηθήο, ηεο 

ρεκείαο αιιά θαη ηεο κεραληθήο θαη απνζθνπεί ζηε βειηίσζε – δηφξζσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο βηνινγηθψλ ηζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε νξγάλσλ, φηαλ απηά δελ επηηεινχλ 

ζσζηά ην ξφιν ηνπο ιφγσ θάπνηαο πθηζηάκελεο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.  

Τν δηεπηζηεκνληθφ απηφ πεδίν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηξηζδηάζηαησλ θπξίσο 

δνκψλ πνπ θαινχληαη ηθξηψκαηα. Τα ηθξηψκαηα νθείινπλ λα κελ εκθαλίδνπλ 

θπηηαξνηνμηθφηεηα θαη λα δηαζέηνπλ κνξθνινγία παξφκνηα κε απηήλ ηεο 

εμσθπηηάξηαο κήηξαο, ηνπ ρψξνπ δειαδή πνπ πεξηβάιιεη in vivo ηνπο βηνινγηθνχο 

ηζηνχο. Μπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππφζηξσκα αλάπηπμεο 

δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ ηζηψλ. Όηαλ ε αλάπηπμε ηνπ ηζηνχ ζην ηθξίσκα θξηζεί 

ηθαλνπνηεηηθή, απηφ εηζάγεηαη ζηνλ άλζξσπν κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ παζνινγηθνχ ηζηνχ. Μηα άιιε ηαθηηθή, είλαη ε εθαξκνγή ησλ 

ηθξησκάησλ γηα ηε ζηνρεπκέλε κεηαθνξά θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ πξνο ηνπο 

πάζρνληεο ηζηνχο. Σηα πιενλεθηήκαηα ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ ζπγθαηαιέγεηαη 

ε αληηκεηψπηζε πνηθίισλ πξνβιεκάησλ φπσο νη λεπξνεθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, ν 

θαξθίλνο αιιά θαη ε εηζαγσγή θαξκάθσλ πνπ παξακέλνπλ αδξαλή κέρξη λα θηάζνπλ 

ζηνπο επηζπκεηνχο ηζηνχο, πξνθαιψληαο έηζη κηθξφηεξεο έθηαζεο παξελέξγεηεο.
1
  

Η in vitro αλάπηπμε θπηηαξηθψλ ηζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ηθαλνπνηεηηθψλ κνληέισλ γηα ηε κειέηε βηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο επίζεο θαη ηε 

κειέηε απφθξηζεο ησλ βηνινγηθψλ ηζηψλ ζε δηάθνξα πξνο κειέηε εξεζίζκαηα φπσο 

είλαη ηπρφλ θαξκαθεπηηθέο ελψζεηο, θαιιπληηθά ζθεπάζκαηα θιπ. Σε ζπλδηαζκφ κε 

ηε ρξήζε άιισλ ηερληθψλ φπσο ηα ππνινγηζηηθά κνληέια, είλαη εθηθηφ λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ε ρξήζε πεηξακαηνδψσλ. 
2 

Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο κεραληθήο ηζηψλ έρεη δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ αληηκεηψπηζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νζηά, ην δέξκα, 

ηα αηκνθφξα αγγεία αιιά θαη δσηηθά φξγαλα φπσο είλαη ε θαξδηά θαη ην ήπαξ. 

Υπάξρεη έλα κεγάιν εχξνο ηερληθψλ θαη πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 
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θάηη πνπ πξνζδίδεη ζην πεδίν απηφ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
3 

 

1.2 Βηνπνιπκεξή ζηε κεραληθή ηζηώλ 

Μηα κεγάιε θαηεγνξία πιηθψλ πνπ βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή ζηε κεραληθή ηζηψλ 

είλαη ηα βηνπνιπκεξή . Τέηνηα πιηθά είλαη ην θνιιαγφλν, ε ειαζηίλε, ε δειαηίλε, ε 

ρηηνδάλε, ε αγαξφδε, ην παινπξνληθφ νμχ θ.ά. Σηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

βηνπνιπκεξψλ ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη θαζψο έρνπλ εθηεηακέλε παξνπζία ζηα 

βηνινγηθά ζπζηήκαηα, θαη πνιιά απφ απηά θαη ζηνλ άλζξσπν, εκθαλίδνπλ ρακειή 

θπηηαξνηνμηθφηεηα θαη είλαη ζπκβαηά κε ηνπο βηνινγηθνχο ηζηνχο. Η ζηαδηαθή 

βηναπνηθνδφκηζε ησλ πνιπκεξψλ απηψλ δελ παξάγεη βιαβεξά παξαπξντφληα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηνλ νξγαληζκφ. Τν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ 

ζπλαληάηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πιηθψλ απηψλ είλαη φηη απφ κεραληθήο άπνςεο δελ 

δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο. Η ζηαζεξφηεηα ηνπο ζε πδαηηθφ κέζν είλαη 

πεξηνξηζκέλε, ελψ ην θφζηνο πςειήο θαζαξφηεηαο ηέηνησλ βηνπνιπκεξψλ είλαη 

κεγάιν ιφγσ ηεο δπζθνιίαο παξαγσγήο ηνπο. 
4 

Γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

βηνινγηθψλ πνιπκεξψλ . Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ρεκηθή ηξνπνπνίεζε ηνπο κε 

ελψζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζχλζεζε πβξηδηθψλ πιηθψλ κε επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. Οη 

αληηδξάζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

νκάδσλ νη νπνίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε 

βηνπνιπκεξνχο. Καηάιιεινη ηξνπνπνηεηέο κπνξνχλ αλ είλαη θαξβνμπιηθά νμέα, 

θνπξάληα, αιθνφιεο θαη αιδευδεο.
5 

Υπάξρνπλ πνηθίιεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

βηνπνιπκεξή ζηε βηνταηξηθή. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα 2D θαη 3D ηθξηψκαηα, ηελ 

ελζσκάησζε ζε λαλνζσκαηίδηα θαη ηε ζχλζεζε πδξνγειψλ γηα εθαξκνγέο 

ζηνρεπκέλεο κεηαθνξάο θαξκάθσλ.
6,7  

 

1.3 Καξθίλνο – Γεληθά ηνηρεία 

Ο θαξθίλνο είλαη κηα αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμέιεγθην 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ θπηηάξσλ. Μπνξεί λα πξνζβάιεη 

φια ηα δσηηθά φξγαλα θαη ε εκθάληζε ηνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηβαιινληηθνχο θαη 

θιήξνλνκηθνχο παξάγνληεο. Μφλν ζηηο ΗΠΑ πεξίπνπ ην 25% ησλ ζαλάησλ 

νθείινληαη ζε θάπνηα κνξθή θαξθίλνπ ελψ ν αξηζκφο ησλ παζρφλησλ νινέλα θαη 

απμάλεηαη. Αλάκεζα ζηηο κνξθέο θαξθίλνπ πνπ εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε 

ζλεζηκφηεηα είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, ηνπ ήπαηνο, ηνπ πξνζηάηε γηα ηνπο 

άληξεο, ηνπ καζηνχ θαη ησλ σνζεθψλ γηα ηηο γπλαίθεο. 
8 
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Η ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ απνηειεί έλα πνιχπινθν δήηεκα θαζψο ιφγσ ηεο 

αλεμέιεγθηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαξθηληθψλ ηζηψλ, δελ παξαηεξείηαη πάληα ε 

επηζπκεηή απφθξηζε ζηελ φπνηα ζεξαπεία. Δπίζεο πνιιά απφ ηα επξέσο δηαδεδνκέλα 

αληηθαξθηληθά θάξκαθα, φπσο ε ζηζπιαηίλε θαη ηα παξάγσγα ηεο εκθαλίδνπλ 

εθηεηακέλεο παξελέξγεηεο πξνζβάιινληαο θαη ηνπο πγηείο ηζηνχο ηνπ νξγαληζκνχ. Με 

δεδνκέλε ηελ επέθηαζε ηεο λφζνπ ζηηο κέξεο καο γίλνληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε ζεξαπεία δηαθφξσλ ηχπσλ θαξθίλνπ. 

Πέξα απφ ηε δηαξθή επηζπκία γηα ζχλζεζε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ, ππάξρεη ν 

ζηφρνο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηνρεπκέλεο κεηαθνξάο θαξκάθσλ ζηνπο 

θαξθηληθνχο ηζηνχο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ 

ηελ θαξθηλνγέλεζε κε θχξην ζηφρν ηελ πξφιεςε απηήο.  
9 

 

1.4 Σν θαηλόκελν ηεο Φωηναπνδόκεζεο 

Η ηερληθή παξαγσγήο ησλ ηθξησκάησλ πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζηεξίρηεθε ζην θαηλφκελν ηεο θσηναπνδφκεζεο. Η παρατιρθςθ του φαινομζνου 

γίνεται όταν κάποιο υλικό δζχεται ακτινοβολία παλμϊν laser πολφ μικρισ διάρκειασ 

(βραχζων παλμϊν). Η πρϊτθ περιγραφι του φαινομζνου ζγινε το 1982 ενϊ ςτισ 

μζρεσ μασ οι εφαρμογζσ τθσ φωτοαποδόμθςθσ επεκτείνονται ςε πεδία όπωσ θ 

ιατρικι, τθ ςυντιρθςθ ζργων τζχνθσ κ.ά.  

Κατά τθν εφαρμογι του παλμοφ λειηερ ςτθν επιφάνεια του πολυμεροφσ 

ςυμβαίνουν διάφορεσ φυςικοχθμικζσ μεταβολζσ οι μθχανιςμοί των οποίων δεν 

ζχουν γίνει πλιρωσ κατανοθτοί μζχρι ςιμερα. Η απορρόφθςθ τθσ ακτινοβολίασ από 

το υλικό ζχει ωσ αποτζλεςμα να αυξάνεται απότομα θ κερμοκραςία ςτθν 

ακτινοβολοφμενθ περιοχι. Τα παραπάνω οδθγοφν ςε εκτίναξθ ποςότθτασ του 

υλικοφ που εξαρτάται από τθν ιςχφ τθσ ακτινοβολίασ που εφαρμόηουμε. Το υλικό, 

δθλαδι ουςιαςτικά αποικοδομείται υπό τθν επίδραςθ ακτινοβολίασ. Η ακρίβεια τθσ 

μεκόδου είναι τόςο μεγάλθ που μια από τισ ιατρικζσ εφαρμογζσ τθσ είναι ςτθν 

αποκατάςταςθ προβλθμάτων τθσ όραςθσ μζςω laser. Είναι δθλαδι εφικτό οι 

παλμοί να δράςουν με ακρίβεια ςε μια πολφ μικρι επιφάνεια χωρίσ να 

προκαλζςουν μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ.  

Το βάκοσ που κα επιδράςει ο παλμόσ μεταβάλλεται ανάλογα με το πάχοσ του 

υλικοφ, αλλά και με τθν πυκνότθτα ενζργειασ τθσ παλμικισ ακτινοβολίασ. Για κάκε 

υλικό υπάρχει μια τιμι ενζργειασ που καλείται «κατϊφλι». Εάν ξεπεραςτεί το 

«κατϊφλι» αυτό, το υλικό αποδομείται πλιρωσ και δθμιουργείται ςτο ςθμείο αυτό 

κρατιρασ. Σε κάποιεσ τιμζσ όμωσ, το ωςτικό κφμα που απελευκερϊνεται οδθγεί ςτο 

ςχθματιςμό  μιασ ανυψωμζνθσ πορϊδουσ επιφάνειασ (foaming). Μια τζτοια δομι, 

κα μποροφςε να ζχει μεγάλθ προςροφθτικι ικανότθτα και ςε μεγάλο βακμό 

κατευκυνόμενα χαρακτθριςτικά. Η δυνατότθτα παραγωγισ δομϊν με ελεγχόμενθ 

τοπογραφία και πορϊδθ δομι κακιςτά τθ φωτοαποδόμθςθ ανταγωνιςτικι τεχνικι 
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ςτθν προςπάκεια καταςκευισ υλικϊν με βιομιμιτικζσ ιδιότθτεσ. Οι παραγόμενεσ, 

δθλαδι, δομζσ ζχουν μορφολογία θ οποία μοιάηει με αυτι τθσ εξωκυττάριασ 

μιτρασ και βρίςκουν διάφορεσ εφαρμογζσ ςτο πεδίο των βιοϊατρικϊν επιςτθμϊν. 
10,11 

 

1.4 Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξωζεο (Scanning Electron Microscopy)  

Η ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο απνηειεί κηα ηερληθή παξαηήξεζεο δεηγκάησλ 

κε πνιιέο πξννπηηθέο. Φξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ζε ραξαθηεξηζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο αξραηνινγίαο, ηελ εγθιεκαηνινγία, ηελ επηζηήκε 

πιηθψλ, ηελ πιεξνθνξηθή, ηε βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή. Τν βαζηθφ πιενλέθηεκα ελφο 

κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο ειεθηξνλίσλ είλαη φηη ε απεηθφληζε νπνηνπδήπνηε δείγκαηνο 

ζην SEM είλαη πνιχ κεγάιεο αλάιπζεο θαη κπνξεί λα δψζεη ιεπηνκεξέζηαηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε κνξθνινγία ηνπ.  Οη εηθφλεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ έλα ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην δείρλνπλ ηελ ηξηζδηάζηαηε δηεπζέηεζε ησλ 

κηθξνδνκψλ ηνπ εθάζηνηε δείγκαηνο, θάηη πνπ ζπληειεί επίζεο ζηε κεγάιε 

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ κηθξνζθνπίσλ απηψλ. Τν βάζνο ηεο επηθάλεηαο πνπ κπνξεί 

λα απεηθνληζηεί ζην SEM κπνξεί λα είλαη απφ 1 nm έσο 5κm, ελψ ε κεγέζπλζε πνπ 

κπνξεί λα επηιερζεί κπνξεί λα είλαη απφ x10 έσο x500000.  

Η ιεηηνπξγία ησλ SEM ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δεηγκάησλ κε 

ειεθηξφληα πςειήο ελέξγεηαο. Τα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζην ζάιακν ηνπ 

κηθξνζθνπίνπ θαη δεκηνπξγείηαη θελφ αέξνο. Έπεηηα, απφ κηα ιπρλία βνιθξακίνπ 

εθπέκπεηαη κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ κε ελέξγεηα πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ην εθάζηνηε 

κηθξνζθφπην θαη ηηο ξπζκίζεηο απηνχ. Τν θελφ ζην ζάιακν ησλ δεηγκάησλ είλαη 

απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ειεθηξφληα πςειήο ελέξγεηαο ζα 

αιιειεπηδξάζνπλ κφλν κε ηελ επηζπκεηή επηθάλεηα θαη φρη κε ηα κφξηα ηνπ αέξα. 

Μηα ηέηνηα αιιειεπίδξαζε ζα ιεηηνπξγνχζε παξεκπνδηζηηθά ζηε κειέηε ησλ 

δεηγκάησλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη αλαγθαίν ηα δείγκαηα λα είλαη πιήξσο 

απνκαθξπζκέλα απφ ηελ πγξαζία.   

Απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα ηελ αλάιπζε πιηθψλ ζην SEM είλαη απηά λα έρνπλ 

ειεθηξηθά αγψγηκε επηθάλεηα. Δάλ έλα δείγκα δελ είλαη ειεθηξηθά αγψγηκν θαηά ηε 

ζάξσζε κε ηα ειεθηξφληα θνξηίδεηαη, θάηη πνπ δπζραηξέλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ 

ζήκαηνο ζε εηθφλα. Τα πιηθά πνπ δελ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ειεθηξηθά αγψγηκα 
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ππφθεηληαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη sputter-coating. Η δηαδηθαζία απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή κηαο ιεπηήο ζηξψζεο απφ ηφληα θάπνηνπ αγψγηκνπ 

κεηάιινπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ. Κάπνηα απφ ηα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ν ρξπζφο (Au), ε πιαηίλα (Pt), ην παιιάδην (Pd), ην 

ηξίδην (Ir) θαη ην αζήκη (Ag).  

Η αιιειεπίδξαζε ησλ ειεθηξνλίσλ κε ην πιηθφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

δηαθφξσλ ζεκάησλ φπσο είλαη: ηα δεπηεξνγελή ειεθηξφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

επηθάλεηα ιφγσ ηεο αλειαζηηθήο ζθέδαζεο ηεο πξσηνγελνχο δέζκεο ειεθηξνλίσλ ζε 

απηήλ, ηα πξσηνγελή ειεθηξφληα πνπ αλαθιψληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δείγκαηνο θαη νη εθπεκπφκελεο αθηίλεο – Φ. Καηάιιεινη αληρλεπηέο ζπιιέγνπλ ηα 

ζήκαηα απηά, αθνινπζεί ε ελίζρπζε ηνπο θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε εηθφλα κε 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ.  
12 

 

Εικόνα 1: Οργανολογία του θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου ςάρωςθσ 
13 

 

1.6 Μηθξνζθνπία Φζνξηζκνύ 

O θζνξηζκφο είλαη έλα θπζηθνρεκηθφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν θάπνηα κφξηα ή άηνκα 

φηαλ απνξξνθνχλ αθηηλνβνιία νξηζκέλνπ κήθνπο θχκαηνο, δηεγείξνληαη θαηά ηελ θαη 

κεηαβαίλνπλ ζε πςειφηεξε ελεξγεηαθά θαηάζηαζε. Καηά ηελ απνδηέγεξζε ηνπο  

παξαηεξείηαη εθπνκπή θσηνλίνπ κεγαιχηεξνπ κήθνπο θχκαηνο.  

Η ηδηφηεηα απηή αμηνπνηείηαη απφ ηε κηθξνζθνπία θζνξηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ 

παξαηήξεζε δεηγκάησλ ηα νπνία θζνξίδνπλ. Βηνινγηθά δείγκαηα ρξσκαηίδνληαη κε 

θαηάιιειεο ρξσζηηθέο, νη νπνίεο πξνζδέλνληαη επηιεθηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 
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θαη έηζη γίλνληαη παξαηεξήζηκα ζε κηθξνζθφπηα θζνξηζκνχ. Έλα κηθξνζθφπην 

θζνξηζκνχ, είλαη ζε ζέζε λα απεηθνλίζεη δνκέο κε κέγεζνο έσο 0,2 κm, κηα 

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα πνπ ζεσξείηαη κεγάιε θαη ηθαλή γηα ηελ εμαγσγή αξθεηψλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ην δείγκα.
14 

Η νξγαλνινγία ελφο κηθξνζθνπίνπ θζνξηζκνχ πεξηιακβάλεη κηα πεγή αθηηλνβνιίαο 

επξένο θάζκαηνο, απφ ηελ νπνία απνκνλψλεηαη δέζκε νξηζκέλνπ κήθνπο θήκαηνο 

απφ θαηάιιεια θίιηξα. Η δέζκε απηή εζηηάδεηαη ζην δείγκα θαη ην παξαγφκελν 

ζήκα αληρλεχεηαη θαη δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θζνξίδνπζεο νληφηεηεο ηνπ 

δείγκαηνο.  

 

Εικόνα 2: Οργανολογία μικροςκοπίου φκοριςμοφ
15 

 

 

1.7 Φαζκαηνζθνπία UV-Vis 

Η θαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο – νξαηνχ είλαη κηα ηερληθή πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε κεγάινπ εχξνπο πιηθψλ. Αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε 

εμνπιηζκφ, κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ δείγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πγξή, αέξηα ή ζηεξεή 

θαηάζηαζε.   

Τν θαζκαηνθσηφκεηξν εθπέκπεη πνιπρξσκαηηθή αθηηλνβνιία, ε νπνία αλαιχεηαη ζε 

κνλνρξσκαηηθή θαζψο πεξλάεη απφ ην κνλνρξσκάηνξα. Σηε ζπλέρεηα, ε δέζκε 

θαηεπζχλεηαη πξνο ην δείγκα. Έλα πνζνζηφ ηεο δέζκεο απνξξνθάηαη, έλα άιιν 

πνζνζηφ αλαθιάηαη θαη  έλα άιιν πνζνζηφ δηέξρεηαη απφ ην δείγκα. Με ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ αληρλεπηή ζπιιέγεηαη ην ζήκα, θαηφπηλ εληζρχεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη 

κε απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή ηνπ θάζκαηνο απνξξφθεζεο ηνπ δείγκαηνο. 
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Εικόνα 3: Βαςικι διάταξθ για τθ φαςματοςκοπία απορρόφθςθσ 
17 

Η απφθξηζε ελφο πιηθνχ ζηελ αθηηλνβνιία απηή εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε 

ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δνκή, ηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε γεληθφηεξε 

ζχζηαζε δηαθφξσλ πιηθψλ. 

Η θαζκαηνθσηνκεηξία UV-VIS είλαη κηα θαζκαηνζθνπηθή κέζνδνο αλάιπζεο κε 

πνιιά πιενλεθηήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη ηα εμήο: απαηηείηαη κηθξή 

πνζφηεηα δείγκαηνο ην νπνίν δελ θαηαζηξέθεηαη θαηά ηελ αλάιπζε θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί μαλά, κπνξεί λα αλαιπζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο δεηγκάησλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε 

αθξίβεηα θαη επαηζζεζία. Οη εθαξκνγέο ηεο ηερληθήο απηήο πεξηιακβάλνπλ ην 

ραξαθηεξηζκφ δεηγκάησλ, ηε κειέηε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηψλ, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ. 
16, 18  

 

Ση ερεη βξεη ε νκαδα πξηλ κε ηα reference? Γεληθα ηη ππαξρεη κε απηα ηα πιηθα 

θαη απηα ηα θπηηαξα ή γεληθά θαξθηληθα θπηηαξα κε δνκεκελε επηθάλεηα 

ρηηνδαλεο. 

 

1.8 Πξνεγνύκελεο Μειέηεο 

Σε πξνεγνχκελα πεηξάκαηα έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηεο πνξψδνπο δνκήο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζε δείγκαηα ρηηνδάλεο, ακχινπ θαη ζε κείγκα 

ησλ δχν βηνπνιπκεξψλ απηψλ. Απηφ επεηεχρζε γηα φια ηα πιηθά, αιιά κφλν ζηα  

δείγκαηα ρηηνδάλεο θαηέζηε δπλαηή ε εθαξκνγή ζε θαιιηέξγεηεο. Η κειέηε ηνπ 

επαγφκελνπ απφ laser θζνξηζκνχ έδεημε αχμεζε ηνπ θζνξηζκνχ ηεο αθηηλνβνιεκέλεο 

επηθάλεηαο ησλ δεηγκάησλ, θάηη πνπ απνδφζεθε ζηηο θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην πιηθφ θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε. Βξέζεθε φηη ππάξρεη επηιεθηηθή 

πξνζθφιιεζε θαη αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ ηεο ζεηξάο ηλνβιαζηψλ NIH -3T3 πάλσ 

ζηα ζεκεία ηνπ ηθξηψκαηνο ζηα νπνία είρε ρηππήζεη ην laser.  Κάηη ηέηνην είλαη 

αλακελφκελν ιφγσ ηνπ φηη ε πνξψδεο δνκή πνπ πξνέθπςε ζην πιηθφ, παξνκνηάδεη 

ηελ εμσθπηηάξηα κήηξα, επλνψληαο έηζη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ. 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε δνκέο πνπ πεξηέρνπλ ρηηνδάλε, 

έρεη βξεζεί φηη ε ρηηνδάλε φηαλ πεξηέρεηαη ζε λαλνζσκαηίδηα παξεκπνδίδεη ην 

κεηαβνιηζκφ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, ελψ αληίζεηα δελ επηδξά αξλεηηθά ζε 

θπζηνινγηθνχο ηζηνχο. Έηζη, ζε ζχδεπμε κε δηάθνξα αληηθαξθηληθά θάξκαθα, 

πξνηείλεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ππνβνεζεηηθά ζηε ζεξαπεία δηαθφξσλ 

ηχπσλ θαξθίλνπ κέζσ ζηνρεπκέλεο κεηαθνξάο θαξκάθσλ ζηνπο θαξθηληθνχο ηζηνχο. 
19 

Δπίζεο, βξέζεθε απφ δηαθνξεηηθή εξεπλεηηθή νκάδα φηη ε πξνζζήθε ρηηνδάλεο ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαξθηληθέο ζεηξέο ηνπ καζηνχ παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε, 

πηζαλφλ κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ην DNA ησλ θπηηάξσλ. 
20 

 

1.9  θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

Σηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα επηρεηξεζεί ν θπζηθνρεκηθφο ραξαθηεξηζκφο 

ησλ αθηηλνβνιεκέλσλ κε παικηθφ ιέηδεξ πκελίσλ βηνπνιπκεξνχο. Σπγθεθξηκέλα, ζα 

ζπγθξηζεί ε πδξνθηιηθφηεηα αθηηλνβνιεκέλεο θαη κε επηθάλεηαο, κε ειεθηξνληθή 

κηθξνζθνπία ζάξσζεο ζα κειεηεζεί ε κνξθνινγία απηήο θαη κε ηε βνήζεηα 

θαζκαηνζθνπηθψλ ηερληθψλ ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο αθηηλνβφιεζεο ζε 

κηθξνζθνπηθφ – κνξηαθφ επίπεδν. Σηε ζπλέρεηα, ζα κειεηεζεί ε απφθξηζε θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ ζηα παξαγφκελα ηθξηψκαηα ρηηνδάλεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο in vitro κνληέινπ κειέηεο θαξθηληθψλ ηζηψλ θαζψο επίζεο θαη ζηε ζχλζεζε 

πιηθψλ κε βάζε ηε ρηηνδάλε  πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ζηνρεπκέλα 

θαξκαθεπηηθέο ελψζεηο ζε θαξθηληθνχο ηζηνχο.  
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2
ν
 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 

 

 

 
ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΟ ΜΕΡΟ

 
 

2.1 Πξνεηνηκαζία πκελίωλ ρηηνδάλεο 

Η ρηηνδάλε είλαη έλαο γξακκηθφο πνιπζαθραξίηεο απνηεινχκελνο απφ κνλάδεο D - 

γιπθνδακίλεο  θαη N- αθεηπιν - D- γιπθνδακίλεο ελσκέλεο κε β (1-4 ) δεζκφ. Δίλαη 

αδηάιπηε ζε νπδέηεξν pH αιιά δηαιπηή ζε pH < 6 ιφγσ πξσηνλίσζεο ησλ 

ακηλνκάδσλ.
 

Απνηειεί ην απφ-αθεηπιησκέλν παξάγσγν ηεο ρηηίλεο, ελφο 

βηνπνιπκεξνχο πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ εμσζθειεηφ ησλ αξζξνπφδσλ. Η δνκή ηεο 

ρηηνδάλεο θαη ηεο ρηηίλεο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4. Η παξαγσγή ηεο ρηηνδάλεο απφ ηε 

ρηηίλε κπνξεί λα γίλεη είηε κε ελδπκηθή θαηεξγαζία είηε κε ηελ επίδξαζε ηζρπξήο 

βάζεο. 
21

 

 

Εικόνα 4: Η δομι τθσ χιτοηάνθσ και τθσ χιτίνθσ 
22 

Αξρηθά παξαζθεπάζηεθε ην δηάιπκα ρηηνδάλεο ζπγθέληξσζεο 2% w/v. Γηαιχζεθαλ 

0,2 gr ζηεξεήο ρηηνδάλεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο (Sigma – Aldrich)  ζε 0,2ml 

CH3COOH θαη 9,8 ml Η2Ο.  Τν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη πςειήο 

θαζαξφηεηαο θαη ε δηάιπζε έγηλε κε ηε βνήζεηα αλάδεπζεο.  

Σηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ην δηάιπκα ρηηνδάλεο ζε θαιππηξίδεο δηακέηξνπ 13 mm. 

Σπγθεθξηκέλα, ζε θάζε θαιππηξίδα πξνζηέζεθε 1 ζηαγφλα δηαιχκαηνο ρηηνδάλεο  κε 

ηε βνήζεηα πηπέηαο θαη ηα δείγκαηα αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ  γηα 1 πεξίπνπ εκέξα 

ζε απαγσγφ εζηία.  Γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα θαηαζηξνθήο ηνπ πκελίνπ θαηά 

ηελ αθηηλνβφιεζε, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ laser, αθνχ απνκαθξχλζεθε πιήξσο ν 
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δηαιχηεο, πξνζηέζεθε αθφκα απφ κηα ζηαγφλα δηαιχκαηνο ρηηνδάλεο ζηα δείγκαηα 

θαη απηά αθέζεθαλ θαη πάιη λα ζηεγλψζνπλ πιήξσο γηα 1 εκέξα. 

 

2.2 Αθηηλνβόιεζε πκελίωλ ρηηνδάλεο 

Γηα ηελ αθηηλνβφιεζε ησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα laser ηχπνπ δηεγεξκέλνπ 

δηκεξνχο ( excited dimer – excimer). Σπγθεθξηκέλα, πεξηέρεη έλα δηκεξέο αινγφλνπ 

(θζφξην) θαη επγελνχο αεξίνπ (θξππηφ). Τα αέξηα απηά, φηαλ κεηαβιεζνχλ 

θαηάιιεια νη ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζην ζάιακν, ζρεκαηίδνπλ έλα 

δηεγεξκέλν δηκεξέο, απνηεινχκελν θαη απφ ηα δχν ζηνηρεία. Η δηάζπαζε ηνπ 

δηκεξνχο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή ελέξγεηαο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν laser ε 

κεηάβαζε απηή νδεγεί ζηελ εθπνκπή ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηψδνπο, ζηα 

248 nm.
23

 Σπληνκνγξαθηθά ην laser απηφ αλαθέξεηαη σο KrF excimer, νλνκαζία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα νλφκαηα ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη θαη ην αθξσλχκην 

πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηχπν ηνπ.  Σηα πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ laser ζπγθαηαιέγεηαη 

ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο πιηθψλ κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα θαη ε φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξε ζεξκηθή θαη κεραληθή θαηαπφλεζε ησλ πξνο αθηηλνβφιεζε δεηγκάησλ.
24

 

Πξηλ απφ ηελ αθηηλνβφιεζε πξαγκαηνπνηείηαη επζπγξάκκηζε ηνπ KrF laser (Lambda-

Physik Compex 210i, 248 nm, 20 ns FWHM) θαη θαηεχζπλζε ηεο δέζκεο ζηε βάζε 

ζηεξέσζεο ησλ δεηγκάησλ. 

 

Εικόνα5: Η διάταξθ του KrF laser
25 

Τα δείγκαηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θαηάιιειε βάζε ζηε δηάηαμε ηνπ laser, ε νπνία ήηαλ 

παξφκνηα κε απηή ηεο εηθφλαο 5 θαη αθηηλνβνιήζεθαλ κε ππθλφηεηα ελέξγεηαο 

fluence= 1 J/cm
2
 θαζψο έπεηηα απφ δηάθνξεο δνθηκέο βξέζεθε φηη ε ηηκή απηή 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο πνξψδνπο επηθάλεηαο ρσξίο λα θαηαζηξέθεη 

ην πιηθφ.  

Η επίδξαζε ησλ παικψλ ηνπ laser είλαη δπλαηφλ λα γίλεη νξαηή κε γπκλφ κάηη. Δάλ ε 

ππθλφηεηα ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πνιχ κηθξή γηα ην εθάζηνηε πιηθφ δελ 

παξαηεξείηαη θάπνηα ηδηαίηεξε κεηαβνιή ζην πκέλην. Δάλ νη παικνί έρνπλ ελέξγεηα 

ζε έλα επηηξεπηφ εχξνο αλάινγα κε ην πιηθφ, ε επηθάλεηα ζην ζεκείν απηφ γίλεηαη 

ιεπθή θαη ειαθξψο ππεξπςσκέλε ( εηθφλα 6) . Σηελ πεξίπησζε φπνπ εθαξκφδνληαη 
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παικνί ηδηαίηεξα πςειήο ελέξγεηαο, ην πιηθφ θσηναπνδνκείηαη πιήξσο, δειαδή 

νπζηαζηηθά θαηαζηξέθεηαη, θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ην ζρεκαηηζκφ 

θξαηήξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ πκελίνπ.  

 

Εικόνα 6: Ακτινοβολθμζνο υμζνιο χιτοηάνθσ 

Γηα ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνχο κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο ελέξγεηαο παικψλ 

ζηελ παξαπάλσ επηζπκεηή ηηκή ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθφινπζε ζρέζε: 

𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒  
𝑚𝐽

𝑐𝑚2 =
𝑉𝑝 𝑚𝑉 ∗100

14.6∗𝑆𝑆
 , φπνπ Vp ε ηάζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ παικνχ, φπσο 

απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ηε βνήζεηα παικνγξάθνπ θαη SS ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο 

ζηελ νπνία επηδξά ν παικφο ηνπ laser. Τν εκβαδφλ απηφ είλαη δπλαηφ λα 

πξνζδηνξηζηεί κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ραξηηνχ ην νπνίν καπξίδεη ζην ζεκείν εθαξκνγήο 

ηνπ παικνχ θαη ηε κεηέπεηηα κέηξεζε ηνπ εκβαδνχ ηεο ζθηαζκέλεο επηθάλεηαο ζην 

ραξηί.  

Η αθηηλνβφιεζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πκελίνπ γηα δχν 

ιφγνπο: ζε απηή ηελ πεξίπησζε απμάλεηαη ε θαηαπφλεζε ηνπ πιηθνχ θαη είλαη πην 

πηζαλφλ λα κελ είλαη πιένλ ιεηηνπξγηθφ θαη επίζεο επηδηψρζεθε λα παξακείλεη κε 

αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα γηα λα ππάξρεη κέηξν ζχγθξηζεο σο πξνο ηε κνξθνινγία, 

ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ θπηηαξηθή απφθξηζε.  

Δλψ ε ρηηνδάλε είλαη γεληθά αδηάιπηε ζην λεξφ, παξαηεξήζεθε φηη ηα δείγκαηα κεηά 

απφ ηελ αθηηλνβφιεζε δηαιπφηαλ ζε πδαηηθφ δηάιπκα. Κάηη ηέηνην απνδίδεηαη ζηηο 

θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πιηθφ θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε θαη 

πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ νμείδσζε ηνπ πνιπκεξνχο.
26

 Βξέζεθε φηη έπεηηα απφ 

παξακνλή ησλ δεηγκάησλ ζε δηάιπκα αηζαλφιεο 70% v/v γηα 3 εκέξεο ηα δείγκαηα 

εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζην λεξφ. Κάηη ηέηνην είλαη 

απαξαίηεην θαζψο ην ζξεπηηθφ κέζν θπηηαξνθαιιηέξγεηαο είλαη πδαηηθφ δηάιπκα, σο 

επέθηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ βηνινγηθψλ ηζηψλ. Δάλ, ινηπφλ ηα πκέληα 

θαηαζηξέθνληαη έπεηηα απφ ζχληνκε αιιειεπίδξαζε κε ην λεξφ, εθ ησλ πξαγκάησλ 

δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ γηα βηνινγηθέο εθαξκνγέο.  
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2.3 Μνξθνινγηθόο ραξαθηεξηζκόο  

Πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί ε κνξθνινγία ησλ πκελίσλ ρηηνδάλεο έπεηηα απφ ηελ 

αθηηλνβφιεζε, απηά παξαηεξήζεθαλ ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζάξσζεο (SEM) 

(JEOL JSM-6390 LV, 15 kV). Πξηλ απφ ηελ παξαηήξεζε, ηα δείγκαηα έπξεπε λα 

είλαη πιήξσο ζηεγλά θαη λα δερηνχλ κηα ιεπηή επίζηξσζε ηφλησλ Au/Pd, πάρνπο 12 

nm γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 44΄΄ ψζηε λα απνθηήζνπλ αγψγηκε επηθάλεηα. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ δείγκαηα πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο αθηηλνβνιεζεί γηα λα είλαη 

εθηθηή ε ζχγθξηζε ηεο κνξθνινγίαο αθηηλνβνιεκέλεο θαη κε αθηηλνβνιεκέλεο 

επηθάλεηαο.  

Γηα ηε κειέηε ηεο κνξθνινγίαο ησλ δεηγκάησλ έπεηηα απφ παξακνλή κηαο εβδνκάδαο 

ζε 1 ml δηαιχκαηνο DMEM +20%FBS +1%P/S, ζεξκνθξαζία 37
Ο
 C θαη πίεζε 5% 

CO2,  αθαηξέζεθαλ ηα δείγκαηα απφ ην δηάιπκα, δέρηεθαλ 2 πιχζεηο κε SCB  

δηάξθεηαο 10 ιεπηψλ ε θαζεκία θαη αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ ππφ απαγσγφ εζηία γηα 

1 εκέξα. Πξηλ απφ φιε ηε δηαδηθαζία είραλ ηνπνζεηεζεί γηα 3 εκέξεο ζε δηάιπκα 

αηζαλφιεο 70% ψζηε λα απνθηήζνπλ νη δνκέο ηελ επηζπκεηή ζηαζεξφηεηα ζην λεξφ 

θαη αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ 1 εκέξα απφ ηελ αηζαλφιε. Έπεηηα, επηζηξψζεθαλ θαη 

απηά ηα δείγκαηα κε ηφληα Au/Pd, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη παξαηεξήζεθαλ 

ζην SEM.  

 

2.4 Μεηξήζεηο δηαβξεμηκόηεηαο αθηηλνβνιεκέλεο θαη κε αθηηλνβνιεκέλεο 

επηθάλεηαο ρηηνδάλεο 

Οη γσλίεο επαθήο  αθηηλνβνιεκέλεο θαη κε αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηαο κε ην λεξφ 

κεηξήζεθαλ κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν ηηκψλ σο πξνο ηελ πδξνθηιηθφηεηα / 

πδξνθνβηθφηεηα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο δνκήο ηεο ρηηνδάλεο θαηά 

ηελ αθηηλνβφιεζε σο πξνο ηελ απφθξηζε ηνπ πιηθνχ ζην λεξφ.  

Σπγθεθξηκέλα, πξνεηνηκάζηεθαλ πκέληα ζηα νπνία είρε ηνπνζεηεζεί ίδηα πνζφηεηα 

δηαιχκαηνο ρηηνδάλεο ( 50 κl) θαη θάπνηα απφ απηά αθηηλνβνιήζεθαλ κε νκνηφκνξθν 

ηξφπν θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δηαιπζνχλ ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην λεξφ παξέκεηλαλ ζε δηάιπκα αηζαλφιεο 

70% v/v γηα 3 εκέξεο θαη αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ 1 εκέξα κέρξη 

ηε ρξήζε ηνπο. Σην θάζε είδνο δείγκαηνο ηνπνζεηήζεθε κηα ζηαγφλα 4 κl απφ 

ππεξθάζαξν, απηνληζκέλν λεξφ κε ηε ρξήζε κηθξνπηπέηαο θαη ιήθζεθαλ νη εηθφλεο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ζηαγφλαο κε ην ζηεξεφ πιηθφ. Η επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ 

θαη ε εμαγσγή ηεο γσλίαο επαθήο ηεο ρηηνδάλεο κε ην λεξφ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ImageJ.  
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2.5 Χαρακτθριςμόσ με τθ Φαςματοςκοπία Απορρόφθςθσ UV-Vis 

Γηα ηε κειέηε ησλ δεηγκάησλ κε ηε θαζκαηνζθνπία απνξξφθεζεο UV-Vis 

παξαζθεπάζηεθαλ θαη πάιη πκέληα κε ίδηα πνζφηεηα ρηηνδάλεο θαη αθηηλνβνιήζεθαλ 

νκνηφκνξθα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπο. Έπεηηα ειήθζε ην θάζκα 

απνξξφθεζεο ηνπο κε ηε ρξήζε ελφο θαζκαηνκέηξνπ PerkinElmer Lambda-950. Τα 

δείγκαηα ζαξψζεθαλ ζηελ πεξηνρή 200-800 nm αλά 1 nm, δειαδή ζηελ πεξηνρή ηνπ 

νξαηνχ θαη ζε ηκήκα ηνπ ππεξηψδνπο θάζκαηνο. Γηα λα θαιπθζνχλ νη πεξηνρέο απηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιπρλίεο αινγφλνπ θαη δεπηεξίνπ απφ ην φξγαλν. Αμίδεη λα 

ζρνιηαζζεί φηη ην φξγαλν εκθαλίδεη κεησκέλε αθξίβεηα ζηελ πεξηνρή θνληά ζηα 200 

nm.  

Μεηξήζεθε ε επί ηνηο εθαηφ δηαπεξαηφηεηα %Τ , ε επί ηνηο εθαηφ αλαθιαζηηθφηεηα 

%R θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθε ε επί ηνηο εθαηφ απνξξφθεζε %Α απφ ηε 

ζρέζε  100 - %Τ - %R. Η πξνζέγγηζε απηή πξνηηκήζεθε έλαληη ηεο απεπζείαο 

κέηξεζεο ηεο απφιπηεο απνξξφθεζεο κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Μεηξήζεθε θαη απεπζείαο ε απφιπηε απνξξφθεζε Α(au) θαη 

βξέζεθε φηη ζπκθσλνχλ ηα δχν θάζκαηα. Πξηλ απφ ηε ζάξσζε θάζε δείγκαηνο έγηλε 

αθαίξεζε ησλ απνξξνθήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ αλάιπζε. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηε ζάξσζε γηα ηελ  Α θαη ηελ %Τ, αθαηξέζεθε ε απνξξφθεζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαιππηξίδα πάλσ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πνιπκεξέο, ελψ 

θαηά ηε ζάξσζε γηα ηελ %R αθαηξέζεθε σο ππφβαζξν ν πεξηβάιινληαο ρψξνο ηνπ 

δείγκαηνο. Καζψο ηα πκέληα αθέζεθαλ ζε απαγσγφ εζηία γηα λα απνκαθξπλζεί ν 

δηαιχηεο, ζεσξείηαη φηη δελ πεξηέρνπλ λεξφ ή νμηθφ νμχ θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

παξεκπφδηζε απφ ηηο ελψζεηο απηέο ζεσξείηαη ακειεηέα. Η επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ε εμαγσγή ησλ θαζκάησλ απνξξφθεζεο αθηηλνβνιεκέλεο θαη κε 

αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζνκνίσζεο OriginLab.  

 

2.6 Καιιηέξγεηα θπηηάξωλ 

Παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο απνζαθήληζεο ηεο επίδξαζεο ηεο θσηναπνδφκεζεο 

ζην πιηθφ ηεο ρηηνδάλεο, νη δνκέο δνθηκάζηεθαλ σο ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο 

θπηηαξηθψλ ηζηψλ. Η ρηηνδάλε είλαη έλα βηνπνιπκεξέο κε πνηθίιεο βηνταηξηθέο 

εθαξκνγέο θαη ν γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί εάλ 

ε εθαξκνδφκελε ηερληθή επεμεξγαζίαο κπνξεί λα δψζεη δνκέο αμηνπνηήζηκεο ηφζν 

ζηελ in vitro κειέηε θαξθηληθψλ ηζηψλ, φζν θαη ζε ζπζηήκαηα κεηαθνξάο 

αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ.  

Σε πξψηε θάζε γηα ηα πεηξάκαηα εθαξκνγήο θπηηάξσλ ζηα ππνζηξψκαηα ρηηνδάλεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θπηηαξηθή ζεηξά NIH-3T3, ε κνξθνινγία ηεο νπνίαο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 7. Πξφθεηηαη γηα κηα θπηηαξηθή ζεηξά εκβξπηθψλ ηλνβιαζηψλ πνληηθψλ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο πξφηππε θπηηαξηθή ζεηξά γηα βηνινγηθά πεηξάκαηα κε 

ηλνβιάζηεο. Πξνεγνχκελεο κειέηεο εκθαλίδνπλ νηη ππάξρεη επηιεθηηθή πξνζθφιιεζε 
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ησλ ηλνβιαζηψλ ζηελ αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα ρηηνδάλεο. Η ζπγθεθξηκέλε 

θπηηαξηθή ζεηξά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί ε πηζαλή θπηηαξνηνμηθφηεηα ησλ 

δεηγκάησλ. 
26

  

 

Εικόνα 7: Η μορφολογία των κυττάρων NIH -3T3 

Η θπηηαξηθή ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

CAL51 Cell Line (εηθφλα 8). Πξφθεηηαη γηα ζεηξά θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πνπ 

απνκνλψζεθε απφ ην κεηαζηαηηθφ αδελνθαξθίλσκα γπλαίθαο 45 εηψλ ε νπνία είρε 

ππνζηεί ζπλδηαζκφ αθηηλν- θαη ρεκνζεξαπείαο θαη εγρείξεζε.  

 

Εικόνα 8: Η μορφολογία των κυττάρων CAL51 

Θεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηελ επξεία θαηεγνξία ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. 
27  

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηηάξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζξεπηηθφ κέζν ην Dulbecco's 

MEM (4.5 g/L glucose), εκπινπηηζκέλν κε  20% εκβξπηθφ νξφ βνψο (FBS) θαη 1%  

πεληθηιίλεο -  ζηξεπηνκπθίλεο (PS) γηα ηελ απνθπγή κνιχλζεσλ ηεο θαιιηέξγεηαο. Τν 

ίδην κέζν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηνπο ηλνβιάζηεο, κε ηε δηαθνξά φηη ζε απηφ είρε 

πξνζηεζεί 10% FBS. Η αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επσαζηήξα 

(Thermo Scientific) ξπζκηζκέλν ζε ζπλζήθεο 37 
Ο
C θαη  5% CO2. Πξηλ απφ θάζε 

πείξακα πνπ πεξηιάκβαλε θαιιηέξγεηα θπηηάξσλ ν ρψξνο θαη ηα πιηθά 

απνζηεηξψλνληαλ ππφ ιπρλία UV γηα 20-30 ιεπηά. Η αλαθαιιηέξγεηα ησλ θπηηάξσλ 

γηλφηαλ αλά ρξνληθφ δηάζηεκα 3-5 εκεξψλ θαηφπηλ παξαηήξεζεο ηνπ δνρείνπ 

θαιιηέξγεηαο ζε κηθξνζθφπην. Σηφρνο ήηαλ ε επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ λα έρεη θαιπθζεί 

θαηά 70-80% κε θχηηαξα. Τν ζηξψκα ησλ θπηηάξσλ απνζπάζηεθε κε δηάιπκα 0.05% 

trypsin/EDTA (Gibco) θαη νιηγφιεπηε παξακνλή ζε ζεξκνθξαζία  37 
º
C. Έπεηηα, 

πξνζηέζεθε ζην δνρείν πνζφηεηα ζξεπηηθνχ κέζνπ ιίγν κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο 
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ζξπςίλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνεγνπκέλσο ψζηε λα αλαηξεζεί ε δξάζε ηνπ 

ελδχκνπ ηεο ζξπςίλεο. Τν δηάιπκα ησλ θπηηάξσλ θπγνθεληξήζεθε ζηα 1200g επί 5 

ιεπηά θαη ζε ζεξκνθξαζία 25
 Ο

C. Σηε ζπλέρεηα αθαηξέζεθε ην ππεξθείκελν θαη 

πξνζηέζεθαλ 1-3 ml ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο θαη πξνέθπςε ην ελαηψξεκα ησλ 

θπηηάξσλ έπεηηα απφ αλάδεπζε.  

Με ζθνπφ ηελ αλαθαιιηέξγεηα ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ πξνζηέζεθαλ 200-300 κl 

απφ ην παξαπάλσ ελαηψξεκα ζε έλα δνρείν θαιιηέξγεηαο πνπ πεξηείρε ήδε 5 ml 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Τν δνρείν ηνπνζεηήζεθε ζηνλ επσαζηήξα θαη παξαηεξνχληαλ 

ζε ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα ειεγρζεί ε πξφνδνο ηεο θαιιηέξγεηαο.  

 

2.7 Μέηξεζε θπηηάξωλ θαη επίζηξωζε ζηα δείγκαηα ρηηνδάλεο 

Σηα πεηξάκαηα πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ επίζηξσζε θπηηάξσλ ζηα δείγκαηα ρηηνδάλεο 

ήηαλ απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο θπηηάξσλ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε επαλαιεςηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ 

ηνπ αξηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην αηκαηνθπηηαξφκεηξν. Πξφθεηηαη γηα εηδηθή 

αληηθεηκελνθφξν ε νπνία θέξεη ραξαγκέλε ηε δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εηθφλα 9.  

 

Εικόνα 9: Η δομι του αιματοκυτταρόμετρου 
28 

Καζέλα απφ ηα κεγάια ιεπθά ηεηξάγσλα (4x4) έρεη εκβαδφλ 1 mm
2
, ελψ έπεηηα απφ 

ηελ έλσζε ηεο επηθάλεηαο κε ην εηδηθφ ηδάκη θάζε κεγάιν ηεηξάγσλν έρεη φγθν 10
-4 

ml.  

Απφ ην θπηηαξηθφ ελαηψξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλαθαιιηέξγεηα, ηνπνζεηήζεθαλ 

πεξίπνπ 20 κl ζην αηκαηνθπηηαξφκεηξν, αλάκεζα ζηελ θαιππηξίδα θαη ζηελ 

αληηθεηκελνθφξν πνπ πεξηέρεη ηε δνκή κε ην ζηαπξφ. Καηακεηξήζεθαλ ηα θχηηαξα 

πνπ βξίζθνληαλ εληφο ησλ ιεπθψλ ηεηξαγψλσλ θαη φρη ζηηο γξακκέο πνπ ηα ρσξίδνπλ 

απφ ην ζηαπξφ ή ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη πξνέθπςαλ 4 ηηκέο. Ο κέζνο φξνο ησλ 4 

απηψλ ηηκψλ πνιιαπιαζηάδεηαη *10
4
 θαη έηζη ν κεηξνχκελνο αξηζκφο θπηηάξσλ 

αλάγεηαη ζε απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζε φγθν 1 ml.  

Οη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί γηα ηελ πξνζζήθε θπηηαξηθνχ ελαησξήκαηνο ζηαζεξήο 

ζπγθέληξσζεο ζηα δείγκαηα αθνινπζνχλ ην λφκν ηεο αξαίσζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ηζρχεη: 𝑐1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2, φπνπ C1 ε κεηξνχκελε ζπγθέληξσζε ησλ θπηηάξσλ, 



19 
 

C2 ε ζπγθέληξσζε ησλ θπηηάξσλ πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε ζηα δείγκαηα, V2 ν 

ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ θπηηαξηθνχ δηαιχκαηνο πνπ ζέινπκε λα δηαζέηεη ηε γλσζηή 

ζπγθέληξσζε C2.  

Τα δείγκαηα ρηηνδάλεο ηνπνζεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζε απνζηεηξσκέλα πηάηα 

(plates)  θαιιηέξγεηαο 24 ζέζεσλ έπεηηα πξνζηέζεθε 1 ml  θπηηαξηθνχ δηαιχκαηνο ζε 

θάζε δείγκα θαη επσάζηεθαλ γηα 1,3,7 εκέξεο.  

Σε θάζε πείξακα ππήξρε ην control δείγκα ην νπνίν ήηαλ θαιππηξίδα δηακέηξνπ 13 

mm ρσξίο θάπνην άιιν πιηθφ πάλσ ηεο. Η χπαξμε ηνπ control δείγκαηνο είλαη 

απαξαίηεηε ψζηε λα ειέγρεηαη ε αλάπηπμε ησλ πξνο κειέηε θπηηάξσλ ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, παξάιιεια κε ην πείξακα. Γηα ηα αξρηθά πεηξάκαηα 

ηλνβιαζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε 10
5
 θχηηαξα / ml δηαιχκαηνο. Σηα 

πεηξάκαηα κε ηελ θαξθηληθή ζεηξά CAL51 ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ε ζπγθέληξσζε 

5*10
4
 θχηηαξα / ml, σζηφζν παξαηεξήζεθε φηη παξακέλνπλ ειάρηζηα θχηηαξα ζηα 

πκέληα ρηηνδάλεο θαη έηζη επηιέρζεθε ε ζπγθέληξσζε 10
5
 θχηηαξα / ml αλά δείγκα σο 

βέιηηζηε.  

 

2.8 Μνληκνπνίεζε δεηγκάηωλ γηα παξαηήξεζε ζε Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην 

άξωζεο 

Η απεηθφληζε ησλ δεηγκάησλ ρηηνδάλεο κε θαξθηληθά θχηηαξα ζην SEM επηηξέπεη ηελ 

παξαηήξεζε ηεο κνξθνινγίαο ησλ θπηηάξσλ ζε ζπζρέηηζε κε ηελ ηνπνγξαθία ηνπ 

πιηθνχ.  

Γηα λα παξαηεξεζνχλ νη επηζηξσκέλεο κε θχηηαξα πνιπκεξηθέο επηθάλεηεο είλαη 

απαξαίηεην λα ππνζηνχλ ηα δείγκαηα κνληκνπνίεζε. Η επεμεξγαζία απηή 

αθπδαηψλεη ζηαδηαθά ηα δείγκαηα θαη ζηακαηάεη ηηο κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηα θχηηαξα, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ζηαζεξή ηε δνκή θαη ηε ζέζε 

ηνπο πάλσ ζην δείγκα.   

Ωο κνληκνπνηεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα αληηδξαζηήξηα φπσο ε γινπηαξαιδευδε 

(GDA) θαη ε παξαθνξκαιδευδε (PFA). O κνληκνπνηεηήο αληηδξά νκνηνπνιηθά κε 

δηάθνξα βηνινγηθά καθξνκφξηα πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο ηζηνχο θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο. 
29 

Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη ζε ζπζθεπέο μήξαλζεο θξίζηκνπ ζεκείνπ πνπ 

πεξηέρνπλ πγξφ CO2. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πνιπκεξηθά δείγκαηα, σζηφζν, 

παξαηεξήζεθε φηη ε δηαδηθαζία απηή ηα θαηαζηξέθεη ζε κεγάιν βαζκφ αθελφο ιφγσ 

ηεο επαηζζεζίαο ηεο ρηηνδάλεο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο πίεζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο. Σπγθεθξηκέλα, πνιιά απφ ηα δείγκαηα 

πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα κνληκνπνηεζνχλ κε ηελ ηερληθή απηή απέθηεζαλ πιήξσο 

επίπεδε επηθάλεηα ζηελ νπνία κεηά απφ ηε δηαδηθαζία δελ ππήξραλ θαζφινπ θχηηαξα.  
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Δλαιιαθηηθά δνθηκάζηεθε έλα πξσηφθνιιν πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ μήξαλζε κέζσ ηεο 

εμάηκηζεο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ hexamethyldisilazane (HDMS) ην νπνίν ζεσξείηαη πην 

απιφ ζηε ρξήζε ηνπ απφ ηε ζπζθεπή μήξαλζεο θξίζηκνπ ζεκείνπ θαη πην θηιηθφ πξνο 

ηα βηνινγηθά δείγκαηα. 
30 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ην εμήο: 

1. Αφαίρεςθ του κρεπτικοφ διαλφματοσ από τα δείγματα 

2. Δφο πλφςεισ των δειγμάτων με Sodium cacodylate buffer (SCB) διάρκειασ 7 

λεπτϊν θ κακεμία 

3. Μονιμοποίθςθ με διάλυμα 2% GDA / 2% PFA για 30 λεπτά 

4. Δφο πλφςεισ με SCB για 7 λεπτά θ κακεμία 

5. Σταδιακι αφυδάτωςθ με προςκικθ αικανόλθσ 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 

100% για 7 – 10 λεπτά. Τα δείγματα μποροφν να παραμείνουν για 1 νφχτα 

ςτο ψυγείο ζπειτα από τθν προςκικθ τθσ 70% αικανόλθσ και θ διαδικαςία 

να ςυνεχιςτεί τθν επόμενθ θμζρα 

6. Σταδιακι προςκικθ του HDMS, αρχικά ςε μείγμα αναλογίασ 1:1 με 100% 

αικανόλθ. Ζγιναν 2 πλφςεισ διάρκειασ 30 λεπτϊν θ κακεμία με το μείγμα 

HDMS – αικανόλθσ 

7. Προςκικθ HDMS με 2 πλφςεισ διάρκειασ 20 λεπτϊν 

Όλα τα αντιδραςτιρια ιταν κρφα κατά τθ διάρκεια τθσ μονιμοποίθςθσ, ενϊ και τα 

δείγματα τοποκετοφνταν ςτο ψυγείο τα χρονικά διαςτιματα τθσ παραμονισ. 

Κακϊσ παρατθρικθκε τα πολυμερικά δείγματα ξεκολλοφςαν από τισ καλυπτρίδεσ 

ζπειτα από το παραπάνω πρωτόκολλο, ζγινε προςπάκεια να μειωκεί ο χρόνοσ 

παραμονισ των δειγμάτων ςτο HDMS με αφορμι προθγοφμενθ μελζτθ που 

χρθςιμοποιεί τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι μονιμοποίθςθσ για δείγματα που περιζχουν 

χιτοηάνθ,  ωςτόςο το πρωτόκολλο χριηει περαιτζρω βελτίωςθσ για τθν εφαρμογι 

του ςτα δείγματα μασ. 31 H φκορά αυτι είναι πικανόν να οφείλεται ςτθν παραμονι 

των δειγμάτων ςτο HDMS κακϊσ θ αποκόλλθςθ των υμενίων από τισ καλυπτρίδεσ 

και θ δθμιουργία ρωγμϊν ςε κάποια από αυτά ζγινε αντιλθπτι κατά τθ διάρκεια 

των ςταδίων 6 και 7 του παραπάνω πρωτοκόλλου. Έπεηηα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ 

δεηγκάησλ απφ ην HDMS,  απηά αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ πιήξσο γηα 1 εκέξα θαη 

γηα λα παξαηεξεζνχλ ζην SEM επηζηξψζεθαλ κε κηα ιεπηή επίζηξσζε ηφλησλ 

Au/Pd.  

 

 

2.9 Υξώζε ππξήλωλ θπηηάξωλ 
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Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα κε ζθνπφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θπηηάξσλ CAL51 ζηηο αθηηλνβνιεκέλεο ή κε 

αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηεο ρηηνδάλεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην αληηδξαζηήξην 4',6-diamidino-2-phenylindole 

(DAPI) πνπ είλαη κηα ρξσζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πεηξάκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. To DAPI έρεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνζδέλεηαη 

ηζρπξά ζην DNA θαη λα εθπέκπεη κέγηζηα αθηηλνβνιία ζηα εθπέκπεη κέγηζηα ζηα 461 

nm (κπιε ρξψκα). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ λα 

παξαηεξείηαη ν ππξήλαο ησλ θπηηάξσλ κε έληνλν κπιε ρξψκα έπεηηα απφ ηε ρξψζε. 
32 

Τν πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη ηε κνληκνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ θαη 

ηε ρξψζε ησλ ππξήλσλ ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ κε DAPI θαη είλαη ην εμήο:  

1. Αθαίξεζε ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ απφ ην δείγκα.  

2. Γχν πιχζεηο κε κε απνζηεηξσκέλν δηάιπκα Phosphate-buffered saline (PBS) 

γηα 5 ιεπηά ε θαζεκία  

3. Δπψαζε ζε δηάιπκα ηνπ κνληκνπνηεηή paraformaldehyde (PFA) 4% γηα 15 

ιεπηά 

4. Γχν πιχζεηο κε PBS 

5. Πξνζζήθε δηαιχκαηνο triton 0.1% ην νπνίν θηηάρλεηαη πξηλ ηε ρξήζε απφ 

αξρηθφ δηάιπκα 1% ζε δηαιχηε PBS. Τν δηάιπκα απηφ θαζηζηά ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε δηαπεξαηή κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα πεξάζεη ε ρξσζηηθή ζηνλ 

ελδνθπηηάξην ρψξν.  

6. Γχν πιχζεηο κε PBS 

7. Πξνζζήθε δηαιχκαηνο PBS – BSA 2% θαη επψαζε γηα 30 ιεπηά 

8. Πιχζε κε PBS 

9. Πξνζζήθε κηαο ζηαγφλαο απφ ηε ρξσζηηθή πάλσ ζην δείγκα 

Αθνινπζεί ε θάιπςε ησλ δεηγκάησλ κε θαιππηξίδεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο ρξσζηηθήο ζηελ επηθάλεηα ηνπο. Δίλαη επηηξεπηή ε θχιαμε 

ησλ δεηγκάησλ ζην ςπγείν, κέρξη απηά λα παξαηεξεζνχλ ζην κηθξνζθφπην 

θζνξηζκνχ.  
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3
ν
 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 

 

 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΘ ΤΖΗΣΗΗ 

 
 

3.1 Μνξθνινγηθόο ραξαθηεξηζκόο δεηγκάηωλ ζην SEM 

Οη παξαθάησ εηθφλεο δείρλνπλ ηε κνξθνινγία αθηηλνβνιεκέλσλ δεηγκάησλ 

ρηηνδάλεο, φπσο απηή θαίλεηαη ζην κηθξνζθφπην ζάξσζεο ειεθηξνλίσλ. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο κεγεζχλζεηο θαζψο επίζεο θαη πιάγηα ιήςε ππφ 

γσλία 45
ν
 γηα λα παξαηεξεζνχλ ηα δείγκαηα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα.  

 

i.                                                    ii. 

 
 

      iii.                                                          iv.  

 
                                      

Εικόνα 10: Aκτινοβολθμζνθ επιφάνεια χιτοηάνθσ ςε διαφορετικζσ μεγενκφνςεισ ςτο SEM 

Η επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο laser ζηα πκέληα ρηηνδάλεο θαίλεηαη απφ ηηο παξαπάλσ 

εηθφλεο. Τφζν ζηελ παλνξακηθή εηθφλα (εηθφλα 10i) θαίλεηαη ε χπαξμε πφξσλ θαη 

δηαθξίλεηαη ε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηελ κε αθηηλνβνιεκέλε 

πεξηνρή, ε νπνία παξακέλεη επίπεδε, ρσξίο θάπνηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά.  Η 



23 
 

εηθφλα 10iii, ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφ γσλία 45
ν
 δείρλεη επίζεο μεθάζαξα φηη ε 

επηθάλεηα πνπ έρεη αθηηλνβνιεζεί έρεη αλπςσζεί.  

Σηφρνο ηεο νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ελφο πιηθνχ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

είλαη απηή λα δηαηεξείηαη ζηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο. Έηζη, δελ ζα ήηαλ επηζπκεηφ νη 

δνκέο ηεο εηθφλαο 10 λα θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ 

θπηηαξνθαιιηέξγεηαο. Έπεηηα απφ επψαζε ησλ δεηγκάησλ ζηηο πξφηππεο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο ησλ θπηηάξσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 7 εκεξψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

ηκήκα 2.3,  πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο εηθφλεο ζην SEM  

i.                                                                   ii.  

 

Εικόνα 11: Ακτινοβολθμζνο υμζνιο χιτοηάνθσ ζπειτα από παραμονι 7 θμερϊν ςε ςυνκικεσ ανάπτυξθσ 
κυττάρων ςε διαφορετικζσ μεγεκφνςεισ  

Παξαηεξείηαη φηη δηαηεξείηαη ε επηζπκεηή πνξψδεο δνκή πνπ απνθηνχλ ηα δείγκαηα 

έπεηηα απφ ηελ αθηηλνβφιεζε ηνπο. Κάπνηα απφ ηα δείγκαηα μεθφιιεζαλ απφ ηελ 

θαιππηξίδα ηνπο ζην ζηάδην απηφ, θάηη πνπ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην ιεπηφ πάρνο 

ηνπ πιηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε κεραληθή θζνξά απηνχ θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε.  

 

3.2 Μεηξήζεηο δηαβξεμηκόηεηαο αθηηλνβνιεκέλεο θαη κε αθηηλνβνιεκέλεο 

επηθάλεηαο ρηηνδάλεο 

Οη παξαθάησ εηθφλεο ιήθζεθαλ έπεηηα απφ ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ζηαγφλαο 

απηνληζκέλνπ, ππεξθάζαξνπ λεξνχ ζε αθηηλνβνιεκέλε θαη κε αθηηλνβνιεκέλε 

επηθάλεηα ρηηνδάλεο. 
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Εικόνα 12: Γωνία επαφισ μθ ακτινοβολθμζνθσ επιφάνειασ χιτοηάνθσ με το νερό 

 

 

Εικόνα 13: Γωνία επαφισ ακτινοβολθμζνθσ επιφάνειασ χιτοηάνθσ με το νερό 

Συνοπτικά τα αποτελζςματα των μετριςεων αυτϊν είναι τα εξισ: 

o Γσλία επαθήο κε αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηαο κε ην λεξφ: 69,21
ν
 

o Γσλία επαθήο αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηαο κε ην λεξφ: 36,43
ν
 

Γεληθφηεξα, ε γσλία επαθήο κηαο πδξφθηιεο επηθάλεηαο κε ην λεξφ είλαη ζ <90
ν
 , ελψ 

ε γσλία επαθήο κηαο πδξφθνβεο επηθάλεηαο κε ην λεξφ είλαη ζ>90
ν
 .  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο πξνθχπηεη φηη ε ρηηνδάλε παξακέλεη πδξφθηιε πξηλ 

θαη κεηά ηελ θαηεξγαζία ηεο κε laser. Η πδξνθηιηθφηεηα ηεο ρηηνδάλεο απνδίδεηαη 

ζηηο νκάδεο –ΟΗ, -NH2 θαη CH3ONH- πνπ ππάξρνπλ εθαηέξσζελ ηεο αλζξαθηθήο 

αιπζίδαο. Οη νκάδεο απηέο είλαη πνιηθέο θαη κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ηζρπξέο 

δηακνξηαθέο δπλάκεηο κε ηα κφξηα λεξνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ν δεζκφο 

πδξνγφλνπ.  

 Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο εηθφλεο 12 θαη 13, ε πδξνθηιηθφηεηα ηεο 

αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηαο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαζψο ε γσλία επαθήο ηεο κε ην 
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λεξφ ζρεδφλ ππνδηπιαζηάδεηαη. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα ππνδειψλεη θάπνηα 

αλαδηάηαμε ηνπ πνιπκεξνχο θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε, ε νπνία απμάλεη ηελ 

πνιηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ πκελίνπ. Μηα ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε επαγφκελε απφ ηελ αθηηλνβνιία laser δηάζπαζε ησλ γιπθνδηηηθψλ δεζκψλ 

αιιά θαη ησλ δαθηπιίσλ γιπθνδακίλεο ηνπ πνιπκεξνχο. 
33 

Απφ κεραληθήο άπνςεο, ε αχμεζε ζηελ πδξνθηιηθφηεηα νθείιεηαη θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο ηξαρχηεηαο ηεο επηθάλεηαο θαηά ηελ θαηεξγαζία κε laser. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο 

εηθφλεο απφ ην SEM, ε κε αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα είλαη επίπεδε, ελψ ε 

αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα έρεη γίλεη αλπςσκέλε θαη πνξψδεο. Δίλαη ινηπφλ ινγηθφ 

λα ππάξρεη ηζρπξφηεξε αιιειεπίδξαζε ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ ζην δείγκα 

αθηηλνβνιεκέλεο ρηηνδάλεο απφ φηη ζην δείγκα κε αθηηλνβνιεκέλεο ρηηνδάλεο.  

 

3.3 Φαζκαηνζθνπηθόο Υαξαθηεξηζκόο δεηγκάηωλ ρηηνδάλεο κε ηε 

Φαζκαηνζθνπία Απνξξόθεζεο UV-Vis 

Τν θάζκα απνξξφθεζεο ηεο ρηηνδάλεο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Εικόνα 14: Φάςμα απορρόφθςθσ  Χιτοηάνθσ 

Πξέπεη λα ζρνιηαζηεί φηη δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κεηαβνιή σο πξνο ηα κήθε 

θχκαηνο ζηα νπνία απνξξνθά ε ρηηνδάλε. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θπζηθνρεκηθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε δελ ηξνπνπνηνχλ ηηο 

ρξσκνθφξεο νκάδεο ηνπ πνιπκεξνχο, νη νπνίεο θαη απνξξνθνχλ ηελ αθηηλνβνιία.  

Όπσο θαίλεηαη, θαηά ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο ζηα 200 nm, ε απνξξφθεζε ηφζν 

ηεο αθηηλνβνιεκέλεο φζν θαη ηεο κε αθηηλνβνιεκέλεο ρηηνδάλεο είλαη απμεκέλε θαη 
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πιεζηάδεη ηε κνλάδα. Η απνξξφθεζε απηή απνδίδεηαη ζηηο νκάδεο γιπθνδακίλεο θαη 

Ν- αθέηπιν- γιπθνδακίλεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνιπκεξηθή αιχζίδα.
34

 

Παξαηεξείηαη ηζρπξή απνξξφθεζε ζηα 300 nm πεξίπνπ, ε νπνία φζνλ αθνξά ηελ 

αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 1 κνλάδα. Η απνξξφθεζε απηή 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ νμείδσζε ηνπ πνιπκεξνχο ηεο ρηηνδάλεο θαη λα 

πεξηιακβάλεη ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ θαξβνλπιίνπ θαη θαξβνμπιίνπ. 
34,35   

Η 

νμείδσζε απηή είλαη ινγηθφ λα γίλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο 

παικηθήο αθηηλνβνιίαο ηνπ laser.  

Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη απνξξφθεζε ζηελ πεξηνρή 400-800 nm, ελψ ε κηθξή κπάληα  

θνληά ζηα 400 nm ίζσο λα ζρεηίδεηαη κε ζφξπβν θαηά ηε ιήςε ησλ θαζκάησλ.  

Τν θάζκα ηεο εηθφλαο 14 πξνέθπςε έπεηηα απφ ζάξσζε γηα ηελ επί ηνηο εθαηφ 

δηαπεξαηφηεηα θαη ηελ επί ηνηο εθαηφ αλαθιαζηκφηεηα ησλ δεηγκάησλ θαη ηε 

κεηέπεηηα πξνζαξκνγή ησλ κεηξήζεσλ κε ηε ζρέζε 100 - %Τ - %R, ψζηε λα 

πξνθχςεη ε επί ηνηο εθαηφ απνξξφθεζε.  

Τα παξαθάησ θάζκαηα ησλ εηθφλσλ 15, 16 απνηεινχλ ζχγθξηζε ηεο παξαπάλσ 

κεζνδνινγίαο κε ηελ απεπζείαο κέηξεζε ηεο απφιπηεο απνξξφθεζεο. Η καχξε 

θακπχιε δείρλεη ηελ επί ηνηο εθαηφ απνξξφθεζε [%Α] θαη ε θφθθηλε θακπχιε ηελ 

απφιπηε απνξξφθεζε [Α(arbitrary units)]. Γελ θαίλνληαη δηαθνξέο ζηηο πεξηνρέο ησλ 

απνξξνθήζεσλ, παξά κφλν ηελ ηηκή ηεο απνξξφθεζεο, ε νπνία είλαη απμεκέλε ζηηο 

θακπχιεο ηεο απφιπηεο απνξξφθεζεο. Τν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ππθλφηεηα ησλ επηθαλεηψλ θαζψο ε απνξξφθεζε απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηε 

ζχζηαζε ηνπ εθάζηνηε πιηθνχ. 

 

Εικόνα 15: φγκριςθ απορροφιςεων για τα μθ ακτινοβολθμζνα δείγματα 
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Εικόνα 16: φγκριςθ απορροφιςεων για τα ακτινοβολθμζνα δείγματα 

 

3.4 Παξαηήξεζε θπηηαξηθήο απόθξηζεο ζην SEM 

Η πξνζθφιιεζε θαη ε κνξθνινγία ησλ CAL51 θπηηάξσλ ζηηο επηθάλεηεο ρηηνδάλεο 

παξαηεξήζεθε ζην SEM θαηφπηλ κνληκνπνίεζεο θαη επίζηξσζεο ησλ δεηγκάησλ κε 

ηφληα Au/Pd. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα θαιιηέξγεηαο θπηηάξσλ ζηα 

ππνζηξψκαηα δηάξθεηαο 1,3 θαη 7 εκεξψλ.   

o 1 ημέρα καλλιέργειας 

i.                                                                 ii. 

 

Εικόνα 17: Control δείγμα, 1 θμζρα καλλιζργειασ, διαφορετικζσ μεγεκφνςεισ 
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i.                                                                                ii.  

 

                                             iii.  

 

Εικόνα 18: Δείγματα χιτοηάνθσ, 1 θμζρα καλλιζργειασ, πλάγια λιψθ ακτινοβολθμζνθσ επιφάνειασ (i), εςτίαςθ 
ςε ακτινοβολθμζνο ςθμείο (ii), εςτίαςθ ςε μθ ακτινοβολθμζνο ςθμείο (iii) 

 

o 3 ημέρες καλλιέργειας 

i.                                                                  ii. 

 

Εικόνα 19: Control δείγμα, 3 θμζρεσ καλλιζργειασ, διαφορετικζσ μεγεκφνςεισ 
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i.                                                                                 ii. 

 

                                           iii.  

 

Εικόνα 20: Δείγματα χιτοηάνθσ, 3 θμζρεσ καλλιζργειασ, γενικι εικόνα (i), πλάγια λιψθ (ii), εςτίαςθ ςε 
ακτινοβολθμζνθ περιοχι(iii) 

 

o 7 ημέρες καλλιέργειας 

i.                                                                  ii.  

 

Εικόνα 21: Control δείγμα, 7 θμζρεσ καλλιζργειασ, διαφορετικζσ μεγεκφνςεισ 
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i.                                                                   ii.  

 

                                    iii.  

 

Εικόνα 22: Δείγματα χιτοηάνθσ, 7 θμζρεσ καλλιζργειασ, γενικι εικόνα  (i, ii), εςτίαςθ ςε ακτινοβολθμζνο 
ςθμείο (iii) 

Σπγθξίλνληαο ηηο εηθφλεο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηα δείγκαηα ρηηνδάλεο (εηθφλεο 18, 20, 

22) κε απηέο ησλ control δεηγκάησλ (εηθφλεο 17, 19, 21), παξαηεξείηαη πνιχ 

κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ ζηα control δείγκαηα θαη γηα ηα 3 ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ δηήξθεζαλ ηα πεηξάκαηα. Η κνξθνινγία επίζεο ησλ θπηηάξσλ είλαη 

δηαθνξεηηθή ζηα δχν ππνζηξψκαηα. Σηα control δείγκαηα φισλ ησλ εκεξψλ έρνπκε 

ηθαλνπνηεηηθή πξνζθφιιεζε θαη θάιπςε ζρεδφλ φιεο ηεο επηθάλεηαο απφ ηα 

θχηηαξα. Αληίζεηα, ζηα ππνζηξψκαηα ρηηνδάλεο ππάξρνπλ πάξα πνιιά θελά θαη ηα 

θχηηαξα δελ δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηελ αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα, παξά ηελ –

ζεσξεηηθά- επηζπκεηή ηνπνινγία ηεο. Τν γεγνλφο, επίζεο, φηη ηα πεξηζζφηεξα 

θχηηαξα ζηα πκέληα ρηηνδάλεο έρνπλ ζηξνγγπιή κνξθή, πηζαλφλ λα ππνδειψλεη φηη 

ην πιηθφ δελ είλαη θηιηθφ πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπο, θαζψο ηα θχηηαξα απηά 

πξνζθνιιήζεθαλ ζηελ επηθάλεηα ρηηνδάλεο αιιά δελ εμαπιψζεθαλ.  

Οη ξσγκέο ηνπ πιηθνχ πνπ θαίλνληαη μεθάζαξα ζηελ εηθφλα 22ii πξνθιήζεθαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ζηεξέσζεο ησλ πκελίσλ ζε γπαιί κηθξνζθνπίνπ κε ζθνπφ ηελ 

παξαηήξεζε ζην SEM. Καζψο έπεηηα απφ ηε κνληκνπνίεζε κε HDMS είρε 
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απνθνιιεζεί ην πιηθφ απφ ηελ θαιππηξίδα, απηφ είρε πάξεη θακππιψδεο ζρήκα θαη 

αλαγθαζηηθά ε ζηεξέσζε ηνπ ζην γπαιί έζπαζε ην δείγκα.  

 

3.5 Πνζνηηθνπνίεζε απνηειεζκάηωλ – Υξώζε ππξήλωλ κε DAPI 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο εηθφλεο απφ ηα πεηξάκαηα ρξψζεο 1,3 θαη 7 εκεξψλ νη 

νπνίεο ιήθζεθαλ ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ. Οη ππξήλεο ησλ θπηηάξσλ πάλσ ζηα 

ππνζηξψκαηα έρνπλ βαθηεί κε έληνλν κπιε ρξψκα. Παξαηεξείηαη απφ ηηο εηθφλεο φηη 

θαη ηα δείγκαηα ηεο ρηηνδάλεο θζνξίδνπλ ζην κπιε ρξψκα, κε ηελ αθηηλνβνιεκέλε 

πεξηνρή λα θζνξίδεη ζε πην έληνλν βαζκφ.  

Οη εηθφλεο πεξηιακβάλνπλ ηα  control  δείγκαηα, ηελ αθηηλνβνιεκέλε θαη ηε κε 

αθηηλνβνιεκέλε πεξηνρή ησλ δεηγκάησλ ρηηνδάλεο. Κάπνηεο απφ ηηο εηθφλεο, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα πκελίσλ ρηηνδάλεο, 

δείρλνπλ θάπνηα ζεκεία πνπ είλαη αξθεηά ζνιά. Όπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηηο εηθφλεο 

ηνπ SEM ( εηθφλεο 18, 20, 22), ε αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα απνθηά κηα αλπςσκέλε 

πνξψδε δνκή. Δθφζνλ ινηπφλ ράλεη ηελ επηπεδφηεηα ηεο, δπζραηξέλεηαη ε εζηίαζε 

ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Καζψο κεηαβάιιεηαη ε εζηίαζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ εζηηάδνπκε ζε 

δηαθνξεηηθή θιίκαθα θαη ε ζφισζε παξαηεξείηαη ζε άιιν κέξνο ηεο επηθάλεηαο.  

o 1 ημέρα καλλιέργειας 

i.                                                                  ii.  

 

Εικόνα 23 Control δείγμα, 1 θμζρα καλλιζργειασ, διαφορετικά ςθμεία του δείγματοσ 

 

 

 

i.                                                                  ii.  
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Εικόνα 24: Δείγμα χιτοηάνθσ, 1 θμζρα καλλιζργειασ: Ακτινοβολθμζνθ περιοχι (i) , μθ ακτινοβολθμζνθ 
περιοχι(ii) 

 

o 3 ημέρες καλλιέργειας 

i. ii.  

 

Εικόνα 25: Control δείγμα, 3 θμζρεσ καλλιζργειασ, διαφορετικά ςθμεία του δείγματοσ 
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i.                                                                  ii.  

 

Εικόνα 26: Δείγμα χιτοηάνθσ, 3 θμζρεσ καλλιζργειασ: Ακτινοβολθμζνθ περιοχι (i) , μθ ακτινοβολθμζνθ 
περιοχι(ii) 

 

o 7 ημέρες καλλιέργειας 

i.                                                                  ii.                  

 

Εικόνα 27: Control δείγμα, 7 θμζρεσ καλλιζργειασ, διαφορετικά ςθμεία του δείγματοσ 
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i.                                                                   ii.  

 

Εικόνα 28: Δείγμα χιτοηάνθσ, 7 θμζρεσ καλλιζργειασ: Ακτινοβολθμζνθ περιοχι (i) , μθ ακτινοβολθμζνθ 
περιοχι(ii) 

Οη εηθφλεο ιήθζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ AxionVision, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξνζηέζεθε επίζεο ε θιίκαθα πνπ θαίλεηαη σο θφθθηλε κπάξα. Γηα θάζε πεηξακαηηθή 

δηάξθεηα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο θπηηαξηθφο πιεζπζκφο ζην control 

δείγκα ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηθάλεηεο ρηηνδάλεο.  

Απφ θάζε δείγκα ιήθζεθαλ αξθεηέο εηθφλεο ψζηε φζν γίλεηαη λα θαιπθζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ φιε ε επηθάλεηα. Με δεδνκέλε ηελ θιίκαθα ησλ εηθφλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο εηθφλσλ ImageJ κεηξήζεθαλ ηα θχηηαξα αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο mm
2
. Σπγθεθξηκέλα, κεηξήζεθαλ ηα θχηηαξα γηα ηα control δείγκαηα, γηα 

ηελ αθηηλνβνιεκέλε θαη ηε κε αθηηλνβνιεκέλε πεξηνρή ησλ δεηγκάησλ ρηηνδάλεο, 

θαη γηα ηηο 3 ζπλνιηθέο δηάξθεηεο πεηξακάησλ.  H πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα: 

 

Εικόνα 29: Πυκνότθτα κυττάρων ανά μονάδα επιφάνειασ 
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Οη κπάξεο ηνπ δηαγξάκκαηνο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ εμαγσγή ηνπ κέζνπ φξνπ 

ησλ κεηξήζεσλ. Με βάζε φιεο ηηο κεηξήζεηο ππνινγίζηεθε ην ηππηθφ ζθάικα θαη 

πξνζηέζεθε ζηα δηαγξάκκαηα.  

Δίλαη ζαθέο θαη απφ ην δηάγξακκα φηη ηα θχηηαξα πνιιαπιαζηάδνληαη θαιχηεξα ζην 

control δείγκα ζε ζχγθξηζε κε ηε ρηηνδάλε. Μφλν ζηελ θακπχιε 1 εκέξαο θαίλνληαη 

λα έρνπλ παξφκνηα απφθξηζε, φκσο απηφ αιιάδεη κε ην πέξαζκα ησλ εκεξψλ.  

Οη εηθφλεο 23,24 πνπ αλαθέξνληαη ζε 1 εκέξα θαιιηέξγεηαο δείρλνπλ παξφκνην 

αξηζκφ θπηηάξσλ θαη ζηα 3 είδε επηθάλεηαο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ 

απμάλεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ ζηα control  δείγκαηα κε ην πέξαζκα ησλ εκεξψλ 

(εηθφλεο 25, 27) , θαη πνιχ πην αξγά ζηε κε αθηηλνβνιεκέλε πεξηνρή ηεο ρηηνδάλεο ( 

εηθφλεο 26ii, 28ii). Διάρηζηε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη ζηελ 

αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα (εηθφλεο 26i, 28i). 

 Τα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα παξαηεξνχκελα ζην SEM, ηα νπνία 

έδεημαλ κεησκέλε πξνζθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ ζηα ηθξηψκαηα ρηηνδάλεο. . .  Η 

παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά ησλ θπηηάξσλ CAL51 ζηα ππνζηξψκαηα ρηηνδάλεο ζα 

κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ απναθεηπιίσζε απηήο θαζψο ε ζπκπεξηθνξά 

δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ ηχπσλ θαηφπηλ έθζεζεο ζε ρηηνδάλε ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

απηφλ. Έρεη βξεζεί φηη επλνείηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θπηηάξσλ 

αλάινγα κε ην βαζκφ απναθεηπιίσζεο ηνπ πνιπκεξνχο. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Καηά ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί ε επίδξαζε ηνπ 

παικηθνχ laser ζην βηνπνιπκεξέο ηεο ρηηνδάλεο αμηνπνηψληαο κεζνδνινγίεο 

επξέσο δηαδεδνκέλεο σο πξνο ην ραξαθηεξηζκφ πνιπκεξψλ. Έπεηηα, δηεξεπλήζεθε 

ε ρξήζε ησλ ππνζηξσκάησλ ζε εθαξκνγέο ζρεηηθέο κε ηε κειέηε ηεο απφθξηζεο 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζηα βηνκηκηηηθά απηά ππνζηξψκαηα. Σπγθεθξηκέλα, 

ειέγρζεθε ε πηζαλφηεηα λα εκθαλίδνπλ ηα θχηηαξα CAL51 παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά κε ηα NIH – 3T3 θχηηαξα, ηα νπνία πξνζθνιιψληαη επηιεθηηθά ζηελ 

αθηηλνβνιεκέλε πεξηνρή πκελίσλ ρηηνδάλεο.  

Η απεηθφληζε ηεο επηθάλεηαο πνπ πξνέθπςε έπεηηα απφ ηελ αθηηλνβφιεζε ζην 

SEM έδεημε κηα πνξψδε δνκή πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζθφιιεζε θαη ηελ αλάπηπμε 

θπηηαξηθψλ ηζηψλ, θαζψο επλνεί ηελ θπθινθνξία ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη 

πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ θπηηάξσλ. Έηζη, ε δνκή απηή παξνκνηάδεη ηνλ 

εμσθπηηάξην ρψξν θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηθαλνπνηεηηθφ ππφζηξσκα γηα 

εθαξκνγέο ηεο κεραληθήο ηζηψλ. Οη κεηξήζεηο δηαβξεμηκφηεηαο έδεημαλ αχμεζε 

ηεο πδξνθηιηθφηεηαο ηεο επηθάλεηαο έπεηηα απφ ηελ αθηηλνβφιεζε ελψ ε 

θαζκαηνζθνπία UV-Vis έδεημε φηη γεληθά ε ρηηνδάλε θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηε δνκή 

ηεο πξηλ θαη κεηά ηελ αθηηλνβφιεζε φζνλ αθνξά ηηο ρξσκνθφξεο νκάδεο θαζψο 

δελ κεηαβιήζεθαλ νη πεξηνρέο απνξξφθεζεο. Η αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο γηα ηελ 

αθηηλνβνιεκέλε επηθάλεηα, σζηφζν, ίζσο λα ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

νμείδσζεο ηνπ πνιπκεξνχο θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε. Η νμείδσζε απηή ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ην ζρεκαηηζκφ θαξβνλπιίνπ ή θαξβνμπιίνπ ζηηο 

πνιπκεξηθέο αιπζίδεο έπεηηα απφ κεξηθή αληίδξαζε ηνλ νκάδσλ πδξνμπιίνπ πνπ 

ππάξρνπλ ζε απηέο, θαζψο επίζεο θαη ηε δηάζπαζε ηκεκάησλ ηεο πνιπκεξηθήο 

αιπζίδαο.  Οη δηεξγαζίεο απηέο πηζαλφλ λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ππφ ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ηνπ παικηθνχ laser, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο αθηηλνβνιεκέλεο επηθάλεηαο. Η θπηηαξηθή ζεηξά 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ CAL51 δελ θαίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο λα αλαπηχζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα ηθξηψκαηα ρηηνδάλεο 

πνπ κειεηψληαη.  

Θα πξέπεη λα γίλνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο ψζηε λα εμαρζνχλ πην αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο παικηθήο αθηηλνβνιίαο laser ζηα πκέληα 

ρηηνδάλεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θαζκαηνζθνπία FT-IR. 

Καζψο ε θαζκαηνζθνπία FT-IR  ζρεηίδεηαη κε δνλήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ δεζκψλ, 

είλαη ηθαλή λα δψζεη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο 

κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρηηνδάλε θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε. Θα ήηαλ 

επίζεο ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα ηθξηψκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ άιια 

βηνπνιπκεξή κε ηε βνήζεηα ηεο αξρήο ηεο θσηναπνδφκεζεο σο πξνο ηε κειέηε 

απφθξηζεο δηαθφξσλ ηχπσλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Δίλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ 

αληίζηνηρεο δνκέο, νη ηδηφηεηεο θαη ε δξαζηηθφηεηα ησλ νπνίσλ αμίδεη λα 

κειεηεζεί. Αλαθνξηθά κε ηελ θπηηαξηθή ζεηξά CAL51, γηα ηε κειέηε ηεο σο 

κνληέιν θαξθηληθνχ ηζηνχ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην άιιν 

ππφζηξσκα, θαζψο ηα θχηηαξα απηά δελ πνιιαπιαζηάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα 

ηθξηψκαηα ρηηνδάλεο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί ρηηνδάλε κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ απναθεηπιίσζεο γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε επίδξαζε 

απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο κειέηεο 
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γηα ηα θχηηαξα CAL51  ζηελ πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί ε αηηία ηεο κε 

ηθαλνπνηεηηθήο αλάπηπμεο ηνπο ζηα δείγκαηα.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο κειέηεο 

πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε ρηηνδάλε κε δηαθνξεηηθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ, ε 

ρηηνδάλε κπνξεί λα εκθαλίζεη επηιεθηηθά ηνμηθφηεηα σο πξνο ηα θαξθηληθά 

θχηηαξα, παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπο. Θα κπνξνχζε, έηζη, λα δξάζεη 

ππνβνεζεηηθά ζηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε θαξθηλνπαζεηψλ θαζψο γεληθά δελ 

ζεσξείηαη ηνμηθή γηα πγηείο ηζηνχο.
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