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Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά:  

 75% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο απφ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε – 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

 25% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην – 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο – Γεληθή Γξακκαηεία ΄Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

 θαη απφ ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα 

ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 8.3 ηνπ Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα – Γ΄ Κνηλνηηθφ 

Πιαίζην ηήξημεο. 



5 

 

 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

   Ζκεξνκελία γέλλεζεο:         24 Ηαλνπαξίνπ 1983 

Γηεχζπλζε:  Μαζηξαρηαλά Γέξγεξεο, Γ. Ρνχβα, Ζξάθιεην Κξήηεο, 

Σ.Κ. 70003 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ:            +30 28940 41590 

E-mail:      stefanakis@chemistry.uoc.gr 

ΠΟΤΓΔ 

Οθηψβξηνο 2006 – ήκεξα 

Γηδαθηνξηθφο Φνηηεηήο, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ζξάθιεην. 

επηέκβξηνο 2004 – Οθηψβξηνο 2006 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο „Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία‟, Σκήκαηα 

Βηνινγίαο θαη Υεκείαο, Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ζξάθιεην. 

επηέκβξηνο 2000 – Ηνχιηνο 2004 

Πηπρίν Υεκείαο (7.36/10), Σκήκα Υεκείαο, Παλεπζηήκην Κξήηεο, Ζξάθιεην. 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Οθηψβξηνο 2006 – ήκεξα 

Μεηαπηπρηαθή έξεπλα ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Γ. Γαλσηάθε, κε ηίηιν: 

«ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε λέσλ ζθηαγξαθηθψλ κέζσλ απεηθφληζεο 

καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, κε ηδηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εθιεθηηθή 

πξφζιεςε ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θχηηαξα». 

Απξίιηνο 2005  – Ηνχληνο 2005  

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε (rotation) ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή M. 

Κνθθηλήδε, κε ηίηιν: «Απνκφλσζε θαη αξρηθά πεηξάκαηα θξπζηάιισζεο ηεο 

πξσηεΐλεο HrpO». 

Ηνχιηνο 2003  – επηέκβξηνο 2003 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζην εξεπλεηηθφ Ίδξπκα Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο 

(ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.), κε ζέκα: «πιινγή θαη αλάιπζε κηθξνπαληδηθψλ ηδεκάησλ». 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΝΧΔΗ 
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Κπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο: 

Βαθηήξηα, κχθεηεο. 

Απνκφλσζε θαη ραξαθηεξηζκφο πξσηετλψλ: 

Φπγνθέληξεζε, πγξή ρξσκαηνγξαθία, ειεθηξνθφξεζε SDS – PAGE, 

θαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο – νξαηνχ. 

χλζεζε θαη ραξαθηεξηζκφο πιηθψλ: 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ, Φαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο – νξαηνχ & ππέξπζξνπ, 

ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε. 

Αθηλεηνπνίεζε πξσηετλψλ 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΧΔΗ 

Ξέλεο Γιψζζεο: 

Αγγιηθά (Cambridge First Certificate). 

Τπνινγηζηέο: 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microcal Origin, Internet Explorer. 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

Dimitrios Stefanakis, Asimina Margellou, Aimilia Psarouli, Nikos Chaniotakis and 

Demetrios F. Ghanotakis. Immobilization of glucose oxidase and 2-hydroxybiphenyl 

3-monooxygenase in mesoporous silica: Characterization studies and construction of 

an amperometric glucose biosensor. In preparation. 

Dimitrios Stefanakis
 
and Demetrios F. Ghanotakis. Synthesis and characterization of 

gadolinium nanoparticles with potential applications in Magnetic Resonance Imaging, 

Neutron Capture Therapy and Targeted Drug Delivery. In preparation. 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ 

1. Αθηλεηνπνίεζε ηνπ βαθηεξίνπ Pseudomonas sp. ζε ζθαηξίδηα αιγηληθνχ 

αζβεζηίνπ θαη κειέηε ηεο απνηθνδφκεζεο θαηλφιεο απφ απηά, ηεθαλάθεο Γ., 

Γαλσηάθεο Γ., 12
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Υεκείαο, 

αληνξίλε, Διιάδα, Ηνχιηνο 2007. 

2. Αθηλεηνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ νμεηδάζε ηεο γιπθφδεο ζε silica MCM-41, 

ηεθαλάθεο Γ., Γαλσηάθεο Γ., 3
ν
 Παλειιήλην πκπφζην Πνξσδψλ Τιηθψλ, 

Δ.Κ.Δ.Σ.Α. Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2007. 

3. Αθηλεηνπνίεζε ηνπ βαθηεξίνπ Pseudomonas sp. ζε ζθαηξίδηα αιγηληθνχ 

αζβεζηίνπ θαη κειέηε ηεο απνηθνδφκεζεο θαηλφιεο απφ απηά, ηεθαλάθεο Γ., 
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Γαλσηάθεο Γ., „Ππζαγφξαο ΗΗ – Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζην 

παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ζξάθιεην, Διιάδα, Ηνχληνο 2008. 

CURRICULUM VITAE 

 

STEFANAKIS DIMITRIOS 

 

PERSONAL DATA 

Date of birth:            24 January 1983 

Home address:    Mastrachiana Gergeris Rouva, 70003, Heraklion, 

Greece 

Phone number:        +30 28940 41590 

E-mail:              stefanakis@chemistry.uoc.gr 

 

EDUCATION 

October 2006 – Today 

Phd student, Chemistry Department, University of Crete, Heraklion, Greece. 

September 2004 – October 2006 

MSc degree in Protein Biotechnology, Chemistry and Biology Department, 

University of Crete, Heraklion, Greece. 

September 2000 - July 2004 

Degree in Chemistry (7.36/10), Chemistry Department, University of Crete, 

Heraklion, Greece. 

 

RESEARCH EXPERIENCE 

October 2001 – Today 

Postgraduate research under the supervision of Prof. D. Ghanotakis on 

“Preparation of new MRI contrast agents, with characteristics including their specific 

adhesion on cell types”.  
 

October 1999 – June 2001 

Postgraduate research under the supervision of Prof. M. Kokkinidis on 

“Isolation and attempt crystallization of HrpO protein”. 

 

mailto:stefanakis@chemistry.uoc.gr
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TECHNICAL EXPERIENCE 

Cell cultures: 

Bacteria, yeasts. 

Protein isolation and characterization: 

Centrifugation, liquid chromatography, electrophoresis, UV-Vis spectroscopy. 

Materials synthesis and characterization: 

X-ray diffraction, FTIR spectroscopy, thermogravimetric analysis, magnetic 

measurements. 

Protein immobilization. 

 

GENERAL KNOWLEDGE 

Foreign languages: 

English (Cambridge First Certificate). 

Computers: 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microcal Origin, Internet Explorer. 

PUBLICATIONS 

 Dimitrios Stefanakis, Asimina Margellou, Aimilia Psarouli, Nikos Chaniotakis 

and Demetrios F. Ghanotakis. Immobilization of glucose oxidase and 2-

hydroxybiphenyl 3-monooxygenase in mesoporous silica: Characterization studies 

and construction of an amperometric glucose biosensor J. Mol. Catal. B : Enzym.in 

preparation. 

 Dimitrios Stefanakis
 

and Demetrios F. Ghanotakis. Synthesis and 

characterization of gadolinium nanoparticles with potential applications in Magnetic 

Resonance Imaging, Neutron Capture Therapy and Targeted Drug Delivery. In 

preparation. 

 

PRESENTATIONS 

1. Immobilization of bacterium Pseudomonas sp. in calcium alginate beads and 

research of phenol biodegradation from them, D. stefanakis, D. F. 

Ghanotakis, 13th National Conference of Chemistry Graduate Students, 

Santorini, Greece, July 2007. 

2. Immobilization of Glucose Oxidase enzyme in silica MCM-41, D. stefanakis, 

D. F. Ghanotakis, 3
rd 

panhellenic symposium porose materials, Salonica, 

Greece, November 2007. 

3. Immobilization of bacterium Pseudomonas sp. in calcium alginate beads and 

research of phenol biodegradation from them, D. stefanakis, D. F. 
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Ghanotakis, Heraklion, Greece, Pythagoras „Support research groups of 

University of Crete‟, June 2008. 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Σκήκα Υεκείαο γηα ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή πνπ κνπ παξείρε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ παξνρή 

ηξηεηνχο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο „‟Πξφγξακκα ελίζρπζεο 

ηνπ Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ (ΠΔΝΔΓ-2005)‟‟. 

Σηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζα ήζεια λα δψζσ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ θ. Γεκήηξην Γαλσηάθε ηφζν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε επηιέγνληάο κε 

λα εξγαζηψ ζην εξγαζηήξηφ ηνπ φζν θαη γηα ηηο ζπκβνπιέο, ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζή ηνπ φια απηά ηα ρξφληα θαζψο θαη ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο κνπ κεηέδσζε 

φζνλ αθνξά ην πεδίν έξεπλαο ζην νπνίν εξγάζηεθα. 

Δπραξηζηψ επίζεο θαη ηα άιια έμη κέιε ηεο επηηξνπήο, νη νπνίνη δέρζεθαλ λα 

θξίλνπλ ηελ εξεπλεηηθή κνπ εξγαζία, απφ ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο ηνπο θαζεγεηέο θ.θ. Γ. Σζηψηε, Ν. Υαλησηάθε, Δ. ηξαηάθε, Π. Σξηθαιίηε, 

. Αλαζηαζηάδε αιιά θαη ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Τιηθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θα. Μ. Βακβαθάθε. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ αμίδεη ζηνλ Μάξθν Σξηθεξηψηε, ε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ 

ππήξμε πνιχηηκε ζηα πξψηα κνπ βήκαηα ζην εξγαζηήξην. Δπίζεο ηελ Ησάλλα 

Παλαγάθνπ θαη ηελ Δηξήλε Κσζηνκνίξε γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ ζηε 

ζπγγξαθή αιιά θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην επράξηζην θιίκα ζην 

εξγαζηήξην θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζε φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κεηαπηπρηαθνχο γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε ζε δηάθνξα 

ζέκαηα. 

Δπραξηζηψ ην εξγαζηήξην πνιπκεξψλ γηα ηηο κεηξήζεηο πεξίζιαζεο αθηίλσλ 

X, ηελ θα. Κ. Σζαγθαξάθε γηα ηηο κεηξήζεηο EDS θαη AFM, ην εξγαζηήξην 

ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπία ηνπ ηκήκαηνο Βηνινγίαο θαη εηδηθά ηελ θ. . 

Γαιαλφπνπινπ θαη ηελ θα. Δχα θαζψο επίζεο ηνλ θ. Α. πχξν γηα ηελ βνήζεηά ηνπ 

ζηηο κεηξήζεηο ραιαξσζηκφηεηαο κε ην NMR.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Αηκηιία Φαξνχιε θαη ην εξγαζηήξην ηνπ 

θ. Υαλησηάθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βηναηζζεηήξα ηεο Silica-GOx θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ. 
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Σέινο, λα εθθξάζσ ηηο βαζχηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ Μαλψιε 

θαη Διέλε γηα ηελ νηθνλνκηθή αιιά θπξίσο γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημε, ηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ έδεημαλ θαη δείρλνπλ φια απηά ηα ρξφληα.  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ          1 

ABSTRACT          3 

ΚΟΠΟ          5       

ΜΔΡΟ Α 

ΔΗΑΓΧΓΖ           

πζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ       7 

Ναλνζσκαηίδηα         8 

Μαγλεηηθά λαλνζσκαηίδηα       10 

Σαμηλφκεζε καγλεηηθψλ πιηθψλ       10 

Τπεξπαξακαγλεηηζκφο        13 

Μαγλεηηθή Δπηδεθηηθφηεηα       15 

Απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ MRI      16 

Μαγλεηηθφο ζπληνληζµφο        17 

Υξφλνη ραιάξσζεο Σ1 θαη Σ2       19 

Παξάγνληεο ζθίαζεο        20 

Δπίδξαζε παξαγφλησλ ζθίαζεο ζηνπο ξπζκνχο ραιάξσζεο   22 

Σαμηλφκεζε παξαγφλησλ ζθίαζεο       23 

Θεξαπεία ζχιιεςεο λεηξνλίσλ       24 

ηνηβαγκέλα δηπιά πδξνμείδηα (LDH)      26 

Οηθνγέλεηεο ιαλζαληδηθψλ αληναληαιιαθηηθψλ πιηθψλ    27 

Δηζαγσγή ζην Gd(OH)3        30 

Γηαηί λαλνζσκαηίδηα γαδνιηλίνπ;       32 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

χλζεζε ζηνηβαγκέλσλ δηπιψλ πδξνμεηδίσλ      33 

χλζεζε Gd2(OH)5xH2O        34 

χλζεζε Dy2(OH)5xH2O        34 

Υεκηθή ηξνπνπνίεζε ζσκαηηδίσλ Gd2(OH)5NO3     34 

Σξνπνπνίεζε κε ακηλνκάδεο       34 

Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε θνιηθνχ νμένο      35 

Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε βηνηίλεο       36 

Σξνπνπνίεζε κε θαξβνμπινκάδεο       36 
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Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε ATP       36 

Παξεκβνιή νξγαληθψλ κνξίσλ κεηαμχ ησλ ζηνηβάδσλ     36 

Gd2(OH)5NO3-γινπηακηθφ        37 

Gd2(OH)5NO3-αζπαξηηθφ        37 

Gd2(OH)5NO3-παικηηηθφ νμχ       37 

Gd2(OH)5NO3- SDS        37 

Gd2(OH)5-nalidixic acid        38 

Δλαπφζεζε θχιισλ Gd2(OH)5NO3 πάλσ ζε Silica wafer    38 

χλζεζε Gd(OH)3         39 

Υεκηθή ηξνπνπνίεζε ζσκαηηδίσλ Gd(OH) 3      39 

Δπηθάιπςε Gd(OH)3 κε PLA       39 

Σξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο Gd(OH)3 κε ακηλνκάδεο    39 

Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε ηξππηνθάλεο      40 

Αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηκπθεηηαθέο ηδηφηεηεο ησλ Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 40 

Μεηξήζεηο ραιαξσζηκφηεηαο        42 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

χλζεζε θαη ραξαθηεξηζκφο ησλ LDH      44 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ X        44 

Φαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ       49 

Μαγλεηηθέο κεηξήζεηο        52 

 Παξαζθεπή νκνγελψλ αησξεκάησλ LDH      55 

Υαξαθηεξηζκφο Gd2(OH)5NO3 θαη Dy2(OH)5NO3     56 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ X        56 

Φαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ       57 

Θεξκνζηαζκηθή αλάιπζε        58 

Ζιεθηξνληθή κηθξνζθνπία        59 

Μαγλεηηθέο κεηξήζεηο        61 

Φαζκαηνζθνπία ελεξγεηαθήο δηαζπνξάο      63 

Γπλακηθή ζθέδαζεο θσηφο       64 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ην πξψην κέξνο απηήο ηεο δηαηξηβήο πεξηγξάθεηαη ε παξαζθεπή κηαο ζεηξάο 

λαλνυβξηδηθψλ πιηθψλ κε ραξαθηεξηζηηθέο καγλεηηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο 

ηδηφηεηεο. Ζ ζρεδίαζε ησλ πιηθψλ απηψλ είρε ζαλ απψηεξν ζθνπφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε βηνηαηξηθέο εθαξκνγέο θαη εηδηθφηεξα ζηελ απεηθφληζε 

καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MRI) ζαλ ζθηαγξαθηθά κέζα θαη ηε ζεξαπεία ζχιιεςεο 

λεηξνλίσλ (NCT). 

αλ αξρηθφ πιηθφ επηιέρζεθαλ ηα ζηνηβαγκέλα δηπιά πδξνμείδηα (LDH) θαη 

ζπληέζεθε κηα πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απηήο. Ηδηαίηεξν βάξνο 

δφζεθε ζηελ εηζαγσγή παξακαγλεηηθψλ ηφλησλ ζην ζθειεηφ ησλ αλφξγαλσλ 

ζσκαηηδίσλ, φπσο ηφληα ηνπ καγγαλίνπ θαη ηνπ ζηδήξνπ. Ζ πξνζπάζεηα ζχλζεζεο 

LDH κε ζηνηρεία ηεο νκάδαο ησλ ιαλζαλίδσλ απνηέιεζε θνκβηθφ ζεκείν ζηελ 

αλάπηπμε δχν εληειψο αλφκνησλ πιηθψλ κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο, ησλ Gd2(OH)5NO3 

θαη Gd(OH)3.  

Σν Gd2(OH)5NO3 αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ πδξνμπληηξηθψλ, κηα εληειψο 

λέα θαηεγνξία ζηνηβαγκέλσλ πδξνμεηδίσλ κε θπιιφκνξθε δνκή θαη 

αληναληαιιαθηηθέο ηδηφηεηεο. Σν Gd2(OH)5NO3 παξνπζηάδεη φκνηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηνπ LDH. Tν Gd(OH)3 απνηειείηαη απφ δέζκεο παξάιιεισλ 

λαλνξάβδσλ θαη βξίζθεη πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ νπηηθψλ, ειεθηξηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Ζ δνκή ηνπ 

Gd(OH)3 είλαη εμαγσληθή P63/m θαη ηα άηνκα ηνπ γαδνιηλίνπ ζηνηρίδνληαη ζε 

παξάιιειεο γξακκηθέο αιπζίδεο. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ Gd2(OH)5NO3 ηξνπνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα απνθηήζεη 

πδαηνδηαιπηφηεηα θαη παξάιιεια ζηφρεπζε ζε θαξθηληθά θχηηαξα. Απηφ 

επηηεχρζεθε κε ηε δέζκεπζε κνξίσλ θνιηθνχ νμένο. Πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε, κε 

νκνηνπνιηθή δέζκεπζε κνξίσλ φπσο ηεο βηνηίλεο θαη ηνπ ATP ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζσκαηηδίνπ, επηηξέπεη ζην λαλνυβξίδην λα βξίζθεη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο. 

Δπηπξνζζέησο, ζην ρψξν κεηαμχ ησλ ζηνηβάδσλ ηνπ πιηθνχ εηζήρζεζαλ κφξηα φπσο 

ην αληηβηνηηθφ λαιηδημηθφ νμπ, ηα ακηλνμέα αζπαξηηθφ θαη γινπηακηθφ θαη ην ιηπαξφ 

νμχ, παικηηηθφ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ λαλνυβξίδησλ ζε 

ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ. 
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Σν Gd(OH)3 ηξνπνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα απνθηήζεη βηνζπκβαηφηεηα. Απηφ 

έγηλε δπλαηφ κε επηθάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κε πνιχ-ιαθηηθφ νμχ (PLA). Μηα 

δεχηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Gd(OH)3 πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα απφ 

νκνηνπνιηθή δέζκεπζε ηνπ ακηλνμένο ηξππηνθάλε.  

Σα ζσκαηίδηα απηά δελ παξνπζηάδνπλ ηνμηθφηεηα έλαληη ηνπ βαθηεξίνπ E.coli 

θαη ηνπ κχθεηα Sacharomyces Cerivisae. Παξάιιεια δηέζεηαλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

απμάλνπλ ηνλ ξπζκφ ραιάξσζεο Σ1 ησλ πξσηνλίσλ ηνπ H2O. Σέινο, ηα λαλνυβξίδηα 

ραξαθηεξίζηεθαλ κε πεξίζιαζε αθηηλψλ Υ, θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ, 

θαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο-νξαηνχ, θαζκαηνζθνπία EDS, κηθξνζθνπία TEM, 

HRTEM θαη SEM θαζψο επίζεο κε ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε. 

 Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηε ζχλζεζε ελφο θαιά ραξαθηεξηζκέλνπ 

πιηθνχ, ηεο silica ηχπνπ MCM-41. Αθνινχζεζε, ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ 

νμεηδάζεο ηεο γιπθφδεο (GOx) ζηε silica. Σν λαλνυβξίδην ραξαθηεξίζηεθε κε 

πεξίζιαζε αθηηλψλ Υ, θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ, κηθξνζθνπία TEM θαη 

ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε. Σέινο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη θηλεηηθνί παξάκεηξνη ηνπ 

αθηλεηνπνηεκέλνπ θαη ειεχζεξνπ ελδχκνπ θαη παξαζθεπάζηεθε έλαο βηναηζζεηήξαο 

ηνπ αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ. 
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ABSTRACT 
 

In the first part of the particular study, a series of nanohybrid materials was 

prepared, which has present characteristic magnetic, chemical and biological 

properties. These nanohybrids were appropriately designed for biomedical 

applications such as magnetic resonance imaging (MRI) and neutron capture therapy 

(NCT). 

 Double layered hydroxides (LDH) were the base of our synthesis, preparing a 

variety of different types, after the introduction of paramagnetic elements in the 

inorganic framework. The change-overs of lanthanide ions allow the preparation of 

two completely disparate materials, Gd2(OH)5NO3 and Gd(OH)3.  

  Gd2(OH)5NO3 consist of a new class of anion exchangeable layered 

hydroxides incorporating gadolinium cations within the layers. This material has the 

potential to combine the properties of the lanthanides with the flexibility of 

intercalation hosts. The surface of Gd2(OH)5NO3 was modified in order to obtain 

water solubility, functionalization and the ability to target cancer cells. This was 

achieved by covalent bonding of folic acid or biotin on the surface of Gd2(OH)5NO3. 

In addition, a variety of molecules, were intercalated in Gd2(OH)5NO3, such as the 

antibiotic nalidic acid, the aminoacids aspartate and glutamate as well as the fatty acid 

palmitic acid. 

Gd(OH)3 was prepared during a variation of the above synthesis. Gd(OH)3 is 

consisted of bundle-like nanorods and has numerous applications in science and 

technology, due to its special optical, electrical and chemical properties. In order to 

produce a biocompatible material, a poly-lactate layer was developed. Furthermore, 

the aminoacid tryptophan was covalent bonded on the surface of the particles. 

Experiments show that these materials did not present toxicity towards to the 

bacterium E.coli and the Sacharomyces Cerivisae. Apart from that they present a 

meaningful increase of proton relaxivity and are considered to be promising particles 

for proportional purposes. The above nanohybrids were characterized by using X-ray 

diffraction, infrared spectroscopy, ultraviolet-visible spectroscopy, magnetic 

measurements, TEM, HRTEM and SEM microscopy as well as thermogravimetric 

analysis. 

In the second part of this study, is mentioned the immobilization of GOx on 

the surface of silica MCM-41 and the extensive characterization of the immobilized 
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enzymes. The nanohybrid was characterized by using X-ray diffraction, infrared 

spectroscopy, TEM microscopy as well as thermogravimetric analysis. Eventually, 

immobilized GOx was used for the development of a glucose biosensor. 

 
 

Keywords: 

Gadolinium hydroxides, nanohybrids, magnetic resonance imaging, neutron capture 

therapy, drug delivery, nalidixic acid, aspartate, glutamate, palmitic acid, folic acid, 

biotin, ATP, tryptophan, poly lactate, silica MCM-41, glucose oxidase, biosensor. 
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θνπφο 
 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ν ζρεδηαζκφο λέσλ ζθηαγξαθηθψλ 

κέζσλ απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MRI). Απηνί oη παξάγνληεο ζθίαζεο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηδηφηεηεο εθιεθηηθήο πξφζιεςεο απφ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

θχηηαξα. Σα ζθηαγξαθηθά λαλνζσκαηίδηα ηειεπηαίαο γεληάο, δελ αξθεί λα δηαζέηνπλ 

απιψο απμεκέλε επίδξαζε ζηνπο ξπζκνχο ραιάξσζεο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ ηαπηφρξνλα ηδηφηεηεο θπηηαξηθήο ζηφρεπζεο, κεηαθνξάο 

θαξκάθσλ θαη βην-ελεξγψλ κνξίσλ (πεπηηδίσλ, πξσηετλψλ θαη DNAs) ζε 

θαζνξηζκέλα θχηηαξα θαη ηζηνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο αλίρλεπζεο θαη ζεξαπείαο κε θπζηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σα λαλνζσκαηίδηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε απηή ηελ δηαηξηβή δηαζέηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα βξνπλ εθαξκνγέο ζην MRI, ζηε ζεξαπεία 

ζχιιεςεο λεηξνλίσλ (NCT) θαη ζε ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ θαη 

ειεγρφκελεο απειεπζέξσζεο απηψλ. 

εκείν αλαθνξάο απηνχ ηνπ έξγνπ ππήξμαλ ηα ζηνηβαγκέλα δηπιά πδξνμείδηα 

(LDH), έλα αλφξγαλν πιηθφ κε πνιιέο θαη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηηο βηνταηξηθέο 

επηζηήκεο. Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε λέσλ πιηθψλ κε αθφκα πην πινχζηεο ειεθηξηθέο, 

καγλεηηθέο, νπηηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο, καο ψζεζε ζηε ζχλζεζε αλφξγαλσλ 

λαλνζσκαηηδίσλ κε ζηνηρεία ηεο νκάδαο ησλ ιαλζαλίδσλ. Έηζη, αλαπηχρζεθε κηα 

εληειψο λέα θαηεγνξία ζηνηβαγκέλσλ πδξνμεηδίσλ κε θπιιφκνξθε δνκή θαη 

αληναληαιιαθηηθέο ηδηφηεηεο. Ο ρεκηθφο ηχπνο ηνπ πιηθνχ απηνχ πξνζδηνξίζηεθε σο 

Ln2(OH)5NO3 (Ln= Gd θαη Dy). Tν δεχηεξν πιηθφ πνπ ζπλζέζακε ήηαλ ην Gd(OH)3, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ δέζκεο παξάιιεισλ λαλνξάβδσλ θαη έρεη εμαγσληθή δνκή. 

Σα πιηθά απηά ραξαθηεξίζηεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ επηθαλεηαθά έηζη ψζηε 

λα απνθηήζνπλ πδξφθηιεο ηδηφηεηεο θαη βηνζπκβαηφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ζπλδπάζηεθαλ κε κηα ζεηξά βηνκνξίσλ, πνιπκεξψλ θαη νξγαληθψλ κνξίσλ, φπσο ηα 

ακηλνμέα γινπηακηθφ θαη αζπαξηηθφ, ην πνιπκεξέο PLA, ην θνιηθφ θαη ην παικηηηθφ 

νμχ, ην επηθαλεηνδξαζηηθφ κφξην SDS θαη άιια. Ζ ζχλζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ έδσζε 

ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ βηνκνξίσλ κε ηνλ αλφξγαλν 

θνξέα. Δπίζεο κειεηήζεθε ε νκνηνπνιηθή πξφζδεζε βηνκνξίσλ κε θαηάιιειε ρεκηθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ λαλνυβξηδίσλ, πνπ ζθνπφ είρε ηελ εμεηδηθεπκέλε ζηφρεπζε 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. 
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 ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ 

αλφξγαλνπ πιηθνχ θαη ησλ βηνκνξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζχλζεζε ησλ λέσλ 

λαλνυβξηδίσλ. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 

θαξκάθσλ θαη ηεο απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Αθνινχζσο, ζα 

παξνπζηαζηεί ε ζχλζεζε, ν ραξαθηεξηζκφο θαη νη εθαξκνγέο ησλ λαλνυβξηδίσλ πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ. 
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ΜΔΡΟ Α  

ΔΗΑΓΧΓΖ 

πζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ 

Ζ ρνξήγεζε θαξκάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο είηε κέζσ ηεο ζηνκαηηθήο 

νδνχ είηε κε ελδνθιέβηα έλεζε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε δξαζηηθή νπζία 

εηζέξρεηαη ζην αίκα θαη θαηαλέκεηαη ζε νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ αζζελνχο. Παξφιν 

πνπ ην θάξκαθν πξννξίδεηαη γηα δξάζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν ή ζεκείν 

ηνπ ζψκαηνο, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ζα θηάζεη εθεί, ελψ ην ππφινηπν ζα 

απεθθξηζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ. Πνιιέο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο είλαη απνηέιεζκα 

ηεο θαηαλνκήο ησλ θαξκάθσλ ζε φιν ην ζψκα θαζψο νξηζκέλα φξγαλα ή ηζηνί 

κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία αθφκα θαη ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο. Δπηπιένλ πνιιέο θνξέο ε απέθθξηζε ηνπ θαξκάθνπ είλαη ηαρεία 

θαη έηζη είλαη απαξαίηεηε ε επαλάιεςε ηεο ρνξήγεζεο αξθεηέο θνξέο. 

Σα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ απνηεινχλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν 

ρνξήγεζεο ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ
1,2

. Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ε 

κεηαθνξά ηεο δξαζηηθήο νπζίαο απφ έλαλ θαηάιιειν θνξέα ζε αληίζεζε κε ηελ 

απεπζείαο ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ. Ο ζθνπφο πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη ν 

ζπλδπαζκφο θνξέα-θαξκάθνπ είλαη είηε ε ειεγρφκελε απειεπζέξσζε είηε ε 

ζηφρεπζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε 

δηαηήξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζηα επηζπκεηά επίπεδα γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο επίζεο θαη ε επηιεθηηθή θαηαλνκή ηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ή ηζηνχο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο λαλνηερλνινγίαο παξέρεη έλαλ 

νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θνξείο ζε 

ζπζηήκαηα απειεπζέξσζεο θαξκάθσλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλα πιηθφ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη: Πξψηνλ, ε 

βηνζπκβαηφηεηα ηνπ πιηθνχ, δειαδή ε έιιεηςε ηνμηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ 

θαζψο θαη ησλ κνξίσλ ή ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ ή πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

απφ ηελ απνηθνδφκεζε ή ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ. Γεχηεξνλ, ε δπλαηφηεηα 

αληηζηξεπηήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πιηθνχ κε ηε δξαζηηθή νπζία έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε δέζκεπζε θαη ε απειεπζέξσζή ηεο θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Σέινο, 

ην κέγεζνο ηνπ πβξηδίνπ θνξέα - θαξκάθνπ ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη 
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ηεο ηάμεο ησλ λαλνκέηξσλ. Οη ζπλεζέζηεξνη θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ αλήθνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη ηα 

νξγαληθά πνιπκεξή ή ζπκπνιπκεξή
3
, νη απην-ζπγθξνηνχκελεο ιηπηδηθέο δνκέο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα κηθθχιηα
4
 θαη ηα ιηπνζψκαηα

5
 θαη ηέινο ηα αλφξγαλα 

πιηθά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ησλ αλφξγαλσλ πιηθψλ ζε ζπζηήκαηα 

κεηαθνξάο θαξκάθσλ ζπλερψο απμάλεηαη
6
. Πνιιά αλφξγαλα πιηθά έρνπλ κειεηεζεί, 

κεηαμχ απηψλ ηα νμείδηα ηνπ ππξηηίνπ
7
, ν ρξπζφο

8
 θαη ηα ζηνηβαγκέλα δηπιά 

πδξνμείδηα (LDH)
9
. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ αλφξγαλσλ πιηθψλ είλαη ε 

ρακειφηεξε ηνμηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηα πνιπκεξή, ε απμεκέλε ζηαζεξφηεηα 

ζπγθξηηηθά κε ηα κηθθχιηα ή ηα ιηπνζψκαηα θαζψο επίζεο ην ρακειφ θφζηνο ηνπο 

θαη ε απιή ζχλζεζή ηνπο. 

Ζ ρξήζε λαλνζσκαηηδίσλ ζε ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαξκάθσλ βαζίδεηαη ζηα 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ: 

1. Ζ ηθαλφηεηα λα ζηνρεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, 

2. Ζ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα απνζηαιεί 

ζηελ πεξηνρή ζηφρν θαη 

3. Ζ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

απνηεινχλ ζηφρν ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηηο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο
10

.  

 

Ναλνζσκαηίδηα  

Ο φξνο λαλνζσκαηίδην γεληθά αλαθέξεηαη ζε ζσκαηίδηα πνπ ε δηάκεηξν ηνπο 

θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 100nm. Σα λαλνζσκαηίδηα είλαη νληφηεηεο θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ αλφξγαλα ή νξγαληθά (π.ρ. πνιπκεξηθά) πιηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη 

βηναπνηθνδνκήζηκα ή κε. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λαλνζσκαηηδίσλ δηαθέξνπλ απφ απηά ησλ αθαηέξγαζησλ πιηθψλ 

ίδηαο ζχζηαζεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κέγεζνο ηνπο, ζηηο καγλεηηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλφξγαλσλ 

λαλνζσκαηηδίσλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλακηθή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεηαθνξείο 

γηα ηελ θπηηαξηθή παξάδνζε δηαθφξσλ θαξκάθσλ θαη βηνκνξίσλ, θαζψο θαη ζε 

άιιεο βηνηαηξηθέο εθαξκνγέο
11

 φπσο ε MRI θαη ε NCT πνπ ζα αλαθεξζνχλ 

παξαθάησ. 

Σα αλφξγαλα ζσκαηίδηα γεληθά θαηέρνπλ ηδηφηεηεο πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ. 

Δίλαη θαηάιιεια γηα ηελ θπηηαξηθή κεηαθνξά, δηαζέηνπλ πινχζηα ιεηηνπξγηθφηεηα, 
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θαιή βηνζπκβαηφηεηα, δπλακηθή ηθαλφηεηα ζηφρεπζεο θαη κεηαθνξάο (π.ρ. 

εθιεθηηθφηεηαο θαηαζηξνθήο θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ρσξίο λα επεξεάζνπλ 

θπζηνινγηθνχο ηζηνχο) θαη ειεγρφκελε ειεπζέξσζε θαξκάθσλ
12,13

. 

Σα λαλνζσκαηίδηα κπνξνχλ λα δξάζνπλ ηφζν ζε επίπεδν ηζηνχ φζν θαη 

θπηηάξνπ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ζπλεπάγεηαη φηη κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ κέζσ ελδνθχησζεο ή θαγνθπηηάξσζεο (π.ρ. καθξνθάγα), 

κε ζπλέπεηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ λαλνζσκαηηδίνπ. ε απηή ηελ δηαδηθαζία, ην 

λαλνζσκαηίδην κπνξεί λα θηάζεη πέξαλ ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο, ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη πέξαλ ηεο ππξεληθήο κεκβξάλεο.  

Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα αλφξγαλα λαλνζσκαηίδηα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε 

ρεκηθή ή/θαη βηνινγηθή ηξνπνπνίεζε, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απζηεξέο 

απαηηήζεηο πνπ επηβάιεη ε θπηηαξηθή ζηφρεπζε θαη κεηαθνξά. Έλα λαλνζσκαηίδην 

είλαη αλαγθαίν λα δηαζέηεη θαιή βηναπνηθνδνκεηηθφηεηα, πςειή ζπγγέλεηα πξνο ην 

βηνκφξην-θνξηίν, πςειή ππθλφηεηα θνξηίνπ θηι. Ζ ηξνπνπνίεζε θαη ε εηζαγσγή 

ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηχπν ηνπ λαλνζσκαηηδίνπ, 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ εδξάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. 

Καηά ηελ είζνδν ηνπο ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, ηέηνηα ζσκαηίδηα 

αληηκεησπίδνπλ πνιιά εκπφδηα πξνηνχ θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Πξψηα, ηα 

ζσκαηίδηα πξέπεη λα απνδξάζνπλ απφ ην RES (reticulo endothelial system), ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα θαγνθχηηαξα. Απηά ηα θχηηαξα είλαη θπξίσο εγθαηεζηεκέλα ζην 

ζπθψηη, ηε ζπιήλα θαη ησλ κπειφ ησλ νζηψλ. Δίλαη εμεηδηθεπκέλα ζηελ γξήγνξε 

απνκάθξπλζε „μέλσλ‟ ζσκαηηδίσλ απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Απηή ε 

αλαγλψξηζε απφ ην RES κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί κε επηθαλεηαθή ηξνπνπνίεζε 

ησλ ζσκαηηδίσλ κε „απσζεηηθά κφξηα πξσηετλψλ‟, φπσο κφξηα πνιπέζπινγιπθφιεο 

(PEG)
14,15

. Δπί πξνζζέησο, θαζ‟ νδψλ πξνο ηνλ ζηφρν ηνπο ηα ζσκαηίδηα έρνπλ λα 

πεξάζνπλ βηνινγηθνχο θξαγκνχο φπσο ην ελδνζήιην θαη λα δηεηζδχζνπλ ζε ηζηνχο. 

Καη νη δχν δηαδηθαζίεο απαηηνχλ λαλνζσκαηίδηα κηθξνχ κεγέζνπο. Δπηπιένλ, 

αιιεινπρίεο ζηφρεπζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ απαηηνχληαη γηα λα 

θαηεπζχλνπλ ηνλ κεηαθνξέα θαξκάθνπ ζηα ζπγθεθξηκέλα θχηηαξα
16

. 

Σα ζπκβαηηθά λαλνζσκαηίδηα, φπσο απηά πνπ βαζίδνληαη ζε πνιπκεξή, ζπρλά 

θαηαιακβάλνπλ αξθεηά κεγάιν ρψξν, ν νπνίνο πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηέηνησλ 

ζσκαηηδίσλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο θπηηαξηθήο ιήςεο θαη ηεο ελδνθπηηαξηθήο 

θαηαλνκήο. Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή „εηηθέηαο‟ ζηα λαλνζσκαηίδηα κπνξεί λα αιιάμεη 

δξακαηηθά ηηο θπζηθνρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 
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Σέινο, επλφεηε απαίηεζε γηα ηε ζηφρεπζε λαλνζσκαηηδίσλ απνηειεί ην λα 

είλαη εχθνια αληρλεχζηκα (π.ρ. θζνξηζκφ, καγλεηηθέο ηδηφηεηεο) έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπο θαη ηεο ελδνθπηηαξηθήο ζπζζψξεπζεο 

ζηα πξνθαζνξηζκέλα νξγαλίδηα. Σα πεξηζζφηεξα ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ 

κε κηθξνζθνπία ειεθηξνληθήο δηέιεπζεο (ΣΔΜ). Χζηφζν, ε ηερληθή  απηή απαηηεί ην 

„θημάξηζκα‟ ηνπ παξαηεξνχκελνπ πιηθνχ, ην νπνίν δελ είλαη πξαγκαηνπνηήζηκν ζε 

κειέηεο δπλακηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε δσληαλά θχηηαξα. πγθξηηηθά, παξακαγλεηηθά 

πιηθά θαη νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ (SPIONs)
17

 έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχνληαη κε 

MRI. Απηή ε ηερληθή απνδεηθλχεηαη επλντθή ζε βαζείο ηζηνχο θαη ζε in vivo 

απεηθφληζε. Αληηζέησο, ε αλάιπζε απηήο ηεο ηερληθήο δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ 

εμεξεχλεζε δηαδηθαζηψλ ζε θπηηαξηθφ επίπεδν. 

 

Μαγλεηηθά λαλνζσκαηίδηα 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο βηνηαηξηθψλ εθαξκνγψλ, απαηηνχλ καγλεηηθά 

λαλνζσκαηίδηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ έλα ππξήλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν ππάξρεη 

κηα ζηνηβάδα. πλήζσο απνηεινχληαη απφ έλα κέηαιιν ή κεηαιιηθφ νμείδην – 

ππξήλα, εληφο κηαο „θάςνπιαο‟ απφ αλφξγαλν ή πνιπκεξηθφ θάιπκκα ην νπνίν 

παξέρεη ζηα ζσκαηίδηα βηνζπκβαηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Οη καγλεηηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο θαζηζηνχλ ηα ζσκαηίδηα απηά ρξήζηκα γηα πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο αλήθνπλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο: 

1. Μαγλεηηθνί παξάγνληεο ζθίαζεο ζην MRI
18

 

2. Παξάγνληεο ππεξζεξκίαο, φπνπ ηα καγλεηηθά ζσκαηίδηα ζεξκαίλνληαη 

επηιεθηηθά έπεηηα απφ εθαξκνγή κηαο πςειήο ζπρλφηεηαο καγλεηηθνχ 

πεδίνπ.
19

 

3. Μαγλεηηθνί θνξείο νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ απφ έλα 

καγλεηηθφ πεδίν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηνρεπφκελεο κεηαθνξάο 

θαξκάθσλ
20

. 

 

Σαμηλφκεζε καγλεηηθψλ πιηθψλ 

Ζ χιε ζπλήζσο ηαμηλνκείηαη βάζε ησλ καγλεηηθψλ ηεο ηδηνηήησλ, θαηά ηελ 

παξνπζία ή απνπζία ελφο εμσηεξηθνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ σο εμήο: 

 Γηακαγλεηηθά πιηθά: ηα πιηθά απηά δελ έρνπλ καγλεηηθά δίπνια, κε 

απνηέιεζκα ε  πεξηθιεηφκελε καγλήηηζε λα είλαη πνιχ κηθξή θαη αληίζεηε κε 

ην πεδίν. 
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 Παξακαγλεηηθά πιηθά: ηα δίπνια πνπ πεξηέρνπλ ηα πιηθά απηά, είλαη ηπραία 

πξνζαλαηνιηζκέλα θαη επζπγξακκίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή καγλεηηθνχ 

πεδίνπ. 

 ηδεξνκαγλεηηθά πιηθά: ηα δίπνια πνπ πεξηέρνπλ ηα πιηθά απηά είλαη 

κεξηθψο επζπγξακκηζκέλα αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη πεδίν (ζρήκα 1). 

 ηδεξεκαγλεηηθά πιηθά: ππάξρνπλ δχν ηχπνη δηπφισλ νη νπνίνη δηεπζεηνχληαη 

ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, ν έλαο ηχπνο απφ ηνπο δχν είλαη επηθξαηέζηεξνο, 

θαη επνκέλσο ππάξρεη θάπνηα καγλήηηζε αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη πεδίν. 

 Αληηζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά: φηαλ ππάξρεη πεδίν ηα δίπνια ζε απηά ηα πιηθά 

είλαη αληηπαξάιιεια ην έλα ζην άιιν θαη έηζη ε ζπλνιηθή καγλήηηζε είλαη 

κεδέλ. 

 

ρήκα 1. Αλαπαξάζηαζε ηεο δηεπζέηεζεο ησλ δηπνιηθψλ ξνπψλ a) παξακαγλεηηθψλ, b) 

αληηζηδεξoκαγλεηηθψλ c) ζηδεξφκαγλεηηθψλ θαη d) ζηδεξήκαγλεηηθψλ πιηθψλ. 

 

Ο Weiss πξψηνο πξφηεηλε φηη έλαο ζηδεξνκαγλήηεο απνηειείηαη απφ κηθξέο 

πεξηνρέο νη νπνίεο νλνκάδνληαη „domain‟, εζσηεξηθά ησλ νπνίσλ ε ηνπηθή καγλήηηζε 

θηάλεη ζε επίπεδα θνξεζκνχ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο καγλήηηζεο ησλ δηάθνξσλ domain 

δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη παξάιιειε. Με ηα domain λα δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνίρνπο (domain walls). Ζ χπαξμε ησλ domains εμεγεί ηελ εθπιεθηηθή 

παξαηήξεζε φηη ζε κεξηθά ζηδεξνκαγλεηηθά δείγκαηα είλαη πηζαλφ, ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ, λα επηηπγράλεηαη καγλήηηζε θνξεζκνχ έπεηηα απφ εθαξκνγή ελφο πνιχ 

αζζελνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ (ηεο ηάμεο 10
-6

 T). Σφζν αζζελή εθαξκνδφκελα πεδία 

έρνπλ ακειεηέν απνηέιεζκα ζε έλα παξακαγλήηε. Σν εθηεηακέλν απνηέιεζκα ζηα 

ζηδεξνκαγλεηηθά δείγκαηα νθείιεηαη ζην φηη ην εθαξκνδφκελν πεδίν δελ ρξεηάδεηαη 

λα δηεπζεηήζεη ηηο καγλεηηθέο ξνπέο καθξνζθνπηθά αιιά κεξηθψο ψζηε λα 
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επζπγξακκηζηνχλ ηα domain. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ „επίπνλε‟ ελεξγεηαθά 

δηαδηθαζία ηεο θίλεζεο ησλ wall domain. 

 Σφζν ηα ζίδεξν- φζν θαη ηα αληηζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά γίλνληαη 

παξακαγλεηηθά άλσ ηεο ζεξκνθξαζίαο Curie θαη Neel αληίζηνηρα. Άλσ απηψλ ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ νη ζεξκηθέο ηαιαληεχζεηο εληφο ηνπ πιηθνχ είλαη αξθεηά ηζρπξέο ψζηε 

λα ππεξληθήζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ επζπγξακκηζκέλσλ δηπφισλ, 

αλαζηξέθνληαο θαη πεξηζηξέθνληαο απηά, γεγνλφο ην νπνίν θαηαζηξέθεη ηα 

επζπγξακκηζκέλα domains. 

Σα ζηδεξφ- θαη ζηδεξήκαγλεηηθά πιηθά ζπλήζσο πεξηγξάθνληαη απφ κηα 

θακπχιε πζηέξεζεο, ε νπνία είλαη έλα δηάγξακκα ηεο επαγφκελεο καγλήηηζεο M (ή 

ηεο ππθλφηεηα καγλεηηθνχ πεδίνπ B) πξνο ηε δχλακε ηνπ εθαξκνδφκελνπ 

εμσηεξηθνχ πεδίνπ H ζην πιηθφ (ζρήκα 2). Μηα ηππηθή θακπχιε δείρλεη ηε καγλήηηζε 

θνξεζκνχ, ηελ παξακέλνπζα καγλήηηζε θαη ηελ εμαλαγθαζηηθφηεηα. Όηαλ 

απνκαθξπλζεί ην εμσηεξηθφ πεδίν ε καγλήηηζε ζπλήζσο δελ πέθηεη ζην κεδέλ. Απηή 

ε ελαπνκέλνπζα ηηκή νλνκάδεηαη παξακέλνπζα καγλήηηζε θαη ε εμαλαγθαζηηθφηεηα 

είλαη ην πεδίν πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ψζηε λα 

κεδεληζηεί ε καγλήηηζε. Ζ νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπ „ηχπνπ S θακπχιεο‟ 

νλνκάδεηαη πζηέξεζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ βξφρνπ πεξηγξάθεη ηε „δνπιεηά‟ ελφο 

καγλήηε. Απηφ ππνδειψλεη απψιεηα ελέξγεηαο, φζν κεγαιχηεξε ε 

εμαλαγθαζηηθφηεηα ηφζν κεγαιχηεξε ε απψιεηα ζε έλα καγλεηηθφ πιηθφ
21

. 

 

 
 

ρήκα 2. Σππηθφο βξφγρνο πζηέξεζεο γηα πιηθά κε δηαθνξεηηθέο καγλεηηθέο ηδηφηεηεο. 

Bsat δειψλεη ηελ ηηκή θνξεζκνχ φηαλ φια ηα δίπνια είλαη επζπγξακκηζκέλα, Br θαη Hc δειψλνπλ 

ηελ παξακέλνπζα καγλήηηζε θαη ηελ εμαλαγθαζηηθφηεηα αληίζηνηρα. 
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Τπεξπαξακαγλεηηζκφο 

Ο καγλεηηζκφο εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ην κέγεζνο ηνπ πιηθνχ – 

ζσκαηηδίνπ. Όηαλ έλα ζηδεξφ- ή ζηδεξεκαγλεηηθφ πιηθφ γίλεη απνηειεζκαηηθά κηθξφ, 

απηφ ζα γίλεη έλα κνλαδηθφ καγλεηηθφ δίπνιν. Έηζη έλα νιφθιεξν ζσκαηίδην ζα 

απνηειεί έλα καγλεηηθφ domain. Δάλ ην ζσκαηίδην απηφ γίλεη αθφκα κηθξφηεξν, ε 

ζεξκηθή επίδξαζε πάλσ ζε απηφ ζα γίλεη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη 

γηα λα πεξηζηξαθεί θαη λα αλαζηξαθεί ε δηπνιηθή ηνπ ξνπή είλαη εχθνιν λα πξνέιζεη 

απφ ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα. ε απηφ ην ζεκείν ηα ζσκαηίδηα δελ έρνπλ πιένλ 

ζηδεξνκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο, δηφηη νη καγλεηηθέο ηνπο ξνπέο πξνζαλαηνιίδνληαη 

ηπραία. Απηά ζπκπεξηθέξνληαη παξακαγλεηηθά αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνιχ 

θάησ ησλ ζεξκνθξαζηψλ Curie θαη Neel. Απηή ε θαηάζηαζε θαιείηαη 

ππεξπαξακαγλεηηθή. Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ φπνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη κεηαμχ 

4 θαη 20nm, εμαξησκέλνπ απφ ην πιηθφ
22

.  

Ζ εμαλαγθαζηηθφηεηα (coercivity) είλαη κηα καγλεηηθή ηδηφηεηα ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζσκαηηδίνπ. Καζψο ην κέγεζνο ηνπ ζσκαηηδίνπ 

κεηψλεηαη, ε εμαλαγθαζηηθφηεηα απμάλεηαη, θηάλνληαο ζε έλα κέγηζην, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηείλεη πξνο ην κεδέλ φπσο δείρλεη ην ζρήκα 3. 

 

 

ρήκα 3. Κακπχιε κεηαβνιήο ηεο εγγελνχο εμαλαγθαζηηθφηεηαο κε ηε δηάκεηξν ησλ 

ζσκαηηδίσλ dnp. 

 

Μπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζσκαηηδίνπ ηηο 

παξαθάησ πεξηνρέο: 
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Multi-domain. Ζ θνηλή επηθάλεηα κεηαμχ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ε απζφξκεηε 

καγλήηηζε έρεη δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, νλνκάδεηαη domain wall. Ζ καγλήηηζε 

αιιάδεη απφ ηελ θίλεζε ησλ domain walls. ε απηή ηελ πεξηνρή ε 

εμαλαγθαζηηθφηεηα δηαθνξνπνηείηαη αληίζηξνθα κε ηελ δηάκεηξν ησλ ζσκαηηδίσλ. 

Single-domain. Κάησ απφ κηα θξίζηκε δηάκεηξν, ds, ηα ζσκαηίδηα γίλνληαη 

single domains, θαη ζε απηφ ην κέγεζνο ε εμαλαγθαζηηθφηεηα θηάλεη ην κέγηζην. Γηα 

ζσκαηίδηα κε κηθξφηεξε ds, ε εμαλαγθαζηηθφηεηα κεηψλεηαη, ιφγσ ηεο ζεξκηθήο 

επίδξαζεο. Κάησ απφ κηα θξίζηκε δηάκεηξν dp, ε εμαλαγθαζηηθφηεηα είλαη κεδέλ, 

μαλά ιφγσ ηεο ζεξκηθήο επίδξαζεο, ε νπνία πιένλ είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα 

απνκαγλεηίζεη απζφξκεηα κηα πξνεγνπκέλσο θνξεζκέλε ζπλάζξνηζε ζσκαηηδίσλ. 

Σέηνηα ζσκαηίδηα νλνκάδνληαη ππεξπαξακαγλεηηθά. Ζ καγλεηηθή ξνπή αλά άηνκν ή 

ηφλ ζε έλα θπζηνινγηθφ παξακαγλεηηθφ πιηθφ είλαη κφλν ιίγεο καγλεηφλεο ηνπ Bohr. 

Έλα ζθαηξηθφ ζσκαηίδην πεξηέρεη ρηιηάδεο άηνκα θαη επνκέλσο έρεη κηα „ππέξ‟ ξνπή, 

εμνχ θαη ε νλνκαζία ππεξπαξακαγλεηηζκφο. Σππηθή ππεξπαξακαγλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (θφθθηλε δηαθεθνκκέλε 

θακπχιε). 

 

 
ρήκα 4. Σππηθή θακπχιε καγλήηηζεο θαη βξφγρνο πζηέξεζεο. 

 

ηελ ππεξπαξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ ππάξρεη πζηέξεζε. Σφζν ε 

παξακέλνπζα καγλήηηζε φζν θαη ε εμαλαγθαζηηθφηεηα είλαη κεδέλ. Απηφ ζεκαίλεη, 

φηη φηαλ έλα εμσηεξηθφ καγλεηηθφ πεδίν εθαξκνζηεί ζε ππεξπαξακαγλεηηθά 

ζσκαηίδηα, νη ξνπέο ηείλνπλ λα επζπγξακκηζηνχλ ζηε θαηεχζπλζε ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, αιιά ε επζπγξάκκηζε είλαη αηειήο, ιφγσ ησλ 
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ζεξκηθψλ επηδξάζεσλ. Όηαλ ην καγλεηηθφ πεδίν απνκαθξπλζεί, ηα 

ππεξπαξακαγλεηηθά ζσκαηίδηα δελ „ζπκνχληαη‟ φηη είραλ καγλεηηζηεί θαη έηζη ράλνπλ 

ηελ καγλήηηζε ηνπο. 

 Δπνκέλσο ηα ππεξπαξακαγλεηηθά ζσκαηίδηα ζα επζπγξακκηζηνχλ κε ην 

εμσηεξηθφ πεδίν εχθνια αθφκα θαη ζε πην αζζελή καγλεηηθά πεδία. Όκσο, ζα 

απνθηήζνπλ ηπραίεο θαηεπζχλζεηο θαη ζα γίλνπλ νπδέηεξα, ζρεδφλ ακέζσο φηαλ ην 

πεδίν απνκαθξπλζεί ιφγσ ηεο ζεξκηθήο θίλεζεο ζα αλαζηξαθνχλ ηα δίπνια ζε 

ηπραίεο θαηεπζχλζεηο. Σν θιεηδί επνκέλσο ηνπ ππεξπαξακαγλεηηζκνχ είλαη ηα 

ζσκαηίδηα ρσξίο ηθαλφηεηα κλήκεο ηα νπνία φκσο γίλνληαη καγλεηηθά κφλν φηαλ έλα 

καγλεηηθφ πεδίν εθαξκνζηεί.  

 

Μαγλεηηθή Δπηδεθηηθφηεηα 

Ζ καγλεηηθή επηδεθηηθφηεηα (ρ) ελφο πιηθνχ, εθθξάδεη ηελ απφθξηζε ηνπ ζε 

έλα εμσηεξηθφ καγλεηηθφ πεδίν, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ αηνκηθψλ 

κνλάδσλ πνπ ζπληζηνχλ ην πιηθφ. Ζ καγλεηηθή επηδεθηηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε : 

 

φπνπ Μ είλαη ε καγλήηηζε ηνπ πιηθνχ αλά κνλάδα φγθνπ θαη Ζ ην εμσηεξηθφ 

καγλεηηθφ πεδίν. ηα παξακαγλεηηθά πιηθά ηα άηνκα έρνπλ κφληκε καγλεηηθή 

δηπνιηθή ξνπή. Έηζη έλα εμσηεξηθφ πεδίν κπνξεί λα πξνζαλαηνιίζεη κεξηθά ηηο 

καγλεηηθέο ξνπέο θαηά ηελ δηεχζπλζε θαη θνξά ηνπ. ηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

καγλεηηθψλ ξνπψλ αληηηίζεηαη ε ζεξκηθή θίλεζε ησλ αηφκσλ. ηελ γεληθή πεξίπησζε 

φπνπ ηα ειεθηξφληα δελ αιιειεπηδξνχλ, ε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο 

κε ηελ ζεξκνθξαζία δίλεηαη απφ ηνλ λφκν ηνπ Curie : 

molar

C

T
 

φπνπ C ε ζηαζεξά ηνπ Curie πνπ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

2 2 ( 1)

3 B

Ng J J
C

k
 

φπνπ A είλαη ν αξηζκφο ηνπ Avogadro, g ν παξάγνληαο Landé, κΒ ε καγλεηφλε ηνπ 

Bohr, J ν θβαληηθφο αξηζκφο ηεο νιηθήο ζηξνθνξκήο ηνπ αηφκνπ θαη kB ε ζηαζεξά 

ηνπ Boltzman. Όηαλ ιακβάλνπλ ρψξα αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηφλησλ κηαο 

έλσζεο, ηφηε ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξείηαη κεηάβαζε απφ ηελ 
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παξακαγλεηηθή θάζε ζε θάζε καγλεηηθήο ηάμεο καθξάο εκβέιεηαο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν λφκνο ηνπ Curie ηξνπνπνηείηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ζηελ παξακαγλεηηθή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή θαη παίξλεη ηελ κνξθή :  

C

T
 

Ο λφκνο απηφο νλνκάδεηαη Curie-Weiss θαη ε ζηαζεξά ζ νλνκάδεηαη ζηαζεξά 

Weiss. Σν πξφζεκν ηεο ζηαζεξάο απηήο δειψλεη ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ παξακαγλεηηθψλ ηφλησλ. Θεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη φηη νη 

αιιειεπηδξάζεηο έρνπλ ζηδεξνκαγλεηηθφ ραξαθηήξα, ελψ αξλεηηθφ πξφζεκν 

ζεκαίλεη φηη νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη αληηζηδεξνκαγλεηηθέο θάησ απφ κία θξίζηκε 

ζεξκνθξαζία (ΣΝèel)
23

. Απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε πεηξακαηηθά ηελ ελεξγφ καγλεηηθή ξνπή κέζσ ηεο ζρέζεο : 

2.83eff T  

θαη λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αζχδεπθησλ ειεθηξνλίσλ ζε κία 

έλσζε. 

 

Απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ MRI 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ν ππξεληθφο καγλεηηθφο 

ζπληνληζκφο (NMR) απνηέιεζε ίζσο ηελ πην δπλακηθή κέζνδν κε ρεηξνπξγηθήο 

εμεξεχλεζεο ηεο αλζξψπηλεο αλαηνκίαο, θπζηνινγίαο θαη παζνθπζηνινγίαο. 

Αλαπηχρζεθε ην 1973 απφ ησλ Paul Lauterbur
24

. Ζ απεηθφληζε καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ εθαξκφδεηαη επξέσο ζηα πεξηζζφηεξα ζεξαπεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

θφζκνπ, θαζψο απέθηεζε ηελ έγθξηζε ηνπ FDA γηα θιηληθή ρξήζε ην 1985. Σν 2003, 

ν Paul C. Lauterbur θαη ν Sir Peter Mansfield θέξδηζαλ ην βξαβείν Νφκπει ζηε 

θπζηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή γηα ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο, φζσλ αθνξά ην MRI επεηδή 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί επξέσο γηα ηε δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε αλζξψπηλσλ 

αζζελεηψλ, φπσο ηνπ λεθξσηηθνχ ηζηνχ, λεθξσηηθήο αξηεξίαο θαη θαθνήζσλ 

αζζελεηψλ
25,26

.   

Ζ MRI έρεη γίλεη κηα ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθή ηερληθή γηα δηαγλσζηηθνχο 

ζθνπνχο θαη κε εμαηξεηηθέο ηαηξηθέο εθαξκνγέο. Σν πξσηαξρηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

MRI είλαη φηη νη απεηθνλίζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ιακβάλνληαη θαηά κε επηβαηηθφ 

ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηθξή έσο κεδεληθή πηζαλφηεηα βιάβεο απφ 
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αθηηλνβνιία ή άιιε δεκηά ζε αλζξψπνπο ή δψα, θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηε πεξίπησζε 

πνιιαπιψλ ζαξψζεσλ κε αθηίλεο X ή άιιεο παξφκνηεο ηερληθέο. 

 

Μαγλεηηθφο ζπληνληζµφο 

Σα λνπθιεφληα ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο παξνπζηάδνπλ 

ζπηλ. Σα δεπγάξηα ησλ λεηξνλίσλ θαη πξσηνλίσλ ηνπνζεηνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ηα 

ζπηλ ηνπο, ψζηε απηά λα αιιειναλαηξνχληαη. Ο ππξήλαο ελφο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ 

παξνπζηάδεη µε κεδεληθφ ζπηλ µφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ αζχδεπθηα 

λνπθιεφληα. Αζχδεπθηα λνπθιεφληα είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ ζε ππξήλεο µε πεξηηηφ 

αξηζκφ πξσηνλίσλ ή λεηξνλίσλ φπσο νη 
1
H, 

13
C, 

19
F, 

23
Na θαη 

31
P. Θεσξεηηθά φινη νη 

παξαπάλσ ππξήλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ζήκαηνο 

καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Ο ππξήλαο ηνπ πδξνγφλνπ (
1
H) έρεη επηιεγεί σο ν πιένλ 

θαηάιιεινο ιφγσ ηεο πςειφηαηεο ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο. Ο 

παξαπάλσ ππξήλαο είλαη ν απινχζηεξνο ζηε θχζε, απνηεινχκελνο απφ έλα µφλν 

πξσηφλην θαη έλα πεξηζηξεθφκελν ειεθηξφλην. Σν πξσηφλην ηνπ θάζε ππξήλα 

πδξνγφλνπ πεξηζηξέθεηαη πεξί ηνλ άμνλά ηνπ, µε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

κηθξνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Δπνκέλσο, νη ππξήλεο πδξνγφλνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο κηθξνί καγλήηεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζα θαζνξίδεηαη πιένλ απφ ην 

δηαλπζκαηηθφ κέγεζνο ηεο καγλεηηθήο ξνπήο (µ). ε θαηάζηαζε απνπζίαο εμσηεξηθνχ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ νη καγλεηηθέο ξνπέο ησλ ππξήλσλ έρνπλ ηπραίν πξνζαλαηνιηζκφ, 

µε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ καγλεηηθφ πεδίν λα µελ αληρλεχεηαη. Δάλ νη ππξήλεο 

πδξνγφλνπ ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε έλα ηζρπξφ εμσηεξηθφ καγλεηηθφ πεδίν Β0, ηφηε 

απηνί πξνζαλαηνιίδνληαη παξάιιεια ή αληηπαξάιιεια µε ηε δηεχζπλζε ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ πεδίνπ. Οη ππξήλεο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη παξάιιεια µε ην Β0 

βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ο αξηζκφο ησλ 

ππξήλσλ ζηε ρακειή ελεξγεηαθή ζηάζκε είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν 

ζηελ πςειφηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε. Απηή ε κηθξή πεξίζζεηα πξσηνλίσλ µε 

παξάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην Β0 ζα παξάγεη έλα ζπλνιηθφ καγλεηηθφ πεδίν ην 

νπνίν νλνκάδεηαη καγλήηηζε Μ. Σν κέγεζνο ηνπ Μ είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε µε ην 

εμσηεξηθφ καγλεηηθφ πεδίν. ηελ παξνχζα θάζε ην καγλεηηθφ πεδίν Μ δελ κπνξεί λα 

αληρλεπζεί µε δεδνκέλν φηη είλαη παξάιιειν ζην Β0. Ζ πιεζπζκηαθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν ζηάζκεο απμάλεη φζν απμάλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ Β0. Οη καγλεηηθέο 

ξνπέο ησλ ππξήλσλ δελ είλαη αθξηβψο παξάιιειεο ή αληηπαξάιιειεο µε ην Β0. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εθηεινχλ µία κεηαπησηηθή θίλεζε γχξσ απφ ην Β0 ζε αλαινγία µε 
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ηε ζβνχξα φηαλ δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ βαξπηηθνχ πεδίνπ ηεο γεο. Ζ ζπρλφηεηα 

κεηάπησζεο νλνκάδεηαη ζπρλφηεηα Larmor θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε : σ0 = γ Β0 

φπνπ γ ν γπξνκαγλεηηθφο ιφγνο πνπ είλαη ζηαζεξφο γηα θάζε ππξήλα.  

πλεπψο, ν θάζε ππξήλαο έρεη µία ραξαθηεξηζηηθή ζπρλφηεηα Larmor 

αλάινγα µε ηελ έληαζε ηνπ ζηαηηθνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Σν άλπζκα ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ Μ ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ζην εγθάξζην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε αλίρλεπζή ηνπ. Σν παξαπάλσ επηηπγράλεηαη µε ρξήζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ
27

. Μαγλεηηθφο ζπληνληζκφο είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην 

νπνίν ην ζχζηεκα ππξήλσλ πδξνγφλνπ εθηίζεηαη ζε µία δηαηαξαρή µε ζπρλφηεηα ίζε 

µε ηελ  ραξαθηεξηζηηθή ηνπο ζπρλφηεηα Larmor (σ0). Πελία ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

καγλήηε παξάγνπλ παικνχο ξαδηνζπρλφηεηαο (RF) µε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην 

καγλεηηθφ πεδίν (Β1) ηεο RF λα είλαη θάζεην ζην Β0. Ζ αθηηλνβνιία RF έρεη 

ζπρλφηεηα ίζε µε ηε ζπρλφηεηα Larmor ησλ ππξήλσλ. Τπφ ηελ επίδξαζε ηεο RF 

κεξηθνί ππξήλεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρακειή ελεξγεηαθή ζηάζκε απνξξνθνχλ 

ελέξγεηα θαη κεηαπίπηνπλ ζηελ αληηπαξάιιειε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ε RF 

αλαγθάδεη ηηο καγλεηηθέο ξνπέο ησλ ππξήλσλ λα πεξηζηξέθνληαη ζε θάζε. Σν 

παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε καγλήηηζεο ζην εγθάξζην επίπεδν xy. 

Σν άλπζκα ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Μ απνθιίλεη απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε (παξάιιειν 

ζην Β0) θαη εθηειεί ζπεηξνεηδή θίλεζε (ρήκα 5). Ζ γσλία ζ εθθξάδεη ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Μ απφ ην δηακήθε άμνλα (z) θαη απμάλεη αλάινγα µε ηελ ηζρχ ηεο 

RF, θαζψο θαη µε ην ρξφλν εθαξκνγήο ηεο. Σν άλπζκα Μ αλαιχεηαη ζε δχν 

ζπληζηψζεο : ηε δηακήθε καγλήηηζε (Μz) πνπ είλαη παξάιιειε ζην Β0 θαη ηελ 

εγθάξζηα καγλήηηζε (Μxy) πνπ είλαη θάζεηε ζην Β0. Όηαλ ε γσλία ζ γίλεη ίζε µε 90
0
, 

ηφηε ε Μz κεδελίδεηαη θαη ε Μxy ιακβάλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο. Ζ RF πνπ 

πξνθάιεζε ηελ κεηάπησζε ηνπ Μ ζην xy επίπεδν νλνκάδεηαη παικφο 90
0
.  
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ρήκα 5. Απνκάθξπλζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Μ απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε ιφγσ ηεο επίδξαζεο 

ηεο RF. 

 

Μεηά ηελ παχζε ηνπ παικνχ 90
0
, ην καγλεηηθφ πεδίν Μ πξνζπαζεί λα 

επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή θαη δηεχζπλζε. Οη ππξήλεο απνδίδνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηελ ελέξγεηα πνπ απνξξφθεζαλ απφ ηελ RF, µε απνηέιεζκα ηε 

κεηάπησζε ηνπο ζηε ρακειφηεξε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, ε δηακήθεο 

ζπληζηψζα Mz δηαξθψο ζα απμάλεη. Δπηπιένλ, νη καγλεηηθέο ξνπέο ησλ ππξήλσλ δελ 

πεξηζηξέθνληαη πιένλ ζε θάζε θαη αξρίδνπλ λα εθηεινχλ ηπραίεο θηλήζεηο. Σν 

παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφζβεζε ηεο εγθάξζηαο καγλήηηζεο Μxy. Ζ 

κεηαβνιή ηεο Mxy δεκηνπξγεί ηα ζήκαηα ειεχζεξεο επαγσγηθήο απφζβεζεο (FID), 

ηα νπνία αληρλεχνληαη απφ εηδηθά πελία ιήςεο πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

καγλήηε. Σα FID ζήκαηα εθθξάδνπλ ηε κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ. Ζ ρξήζε κεηαζρεκαηηζκψλ Fourier επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο απφ ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλάξηεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο
28

. Σν παξαπάλσ απνηειεί ην ζήκα καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. 

 

Υξφλνη ραιάξσζεο Σ1 θαη Σ2 

Ζ παχζε ηεο RF επαλαθέξεη ην ζχζηεκα ησλ ππξήλσλ πδξνγφλνπ ζηελ 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, φπνπ ε καγλήηηζε Μ απνθηά ηελ αξρηθή ηεο ηηκή, ελψ ε 

δηεχζπλζή ηεο γίλεηαη παξάιιειε ζην Β0. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη 

ραιάξσζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν ρξφλνπο Σ1 θαη Σ2.  

Ο ρξφλνο Σ1 νλνκάδεηαη ρξφλνο ραιάξσζεο ζπηλ - πιέγκαηνο θαη 

πξνζδηνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, ψζηε ε δηακήθεο καγλήηηζε (Μz) 

λα επαλέιζεη ζην 63 % ηεο αξρηθήο ηεο ηηκήο Μ. Ο Σ1 εθθξάδεη ην ρξφλν πνπ 
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ρξεηάδνληαη νη δηεγεξκέλνη ππξήλεο, πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξψζνπλ ηελ πεξίζζεηα 

ηεο ελέξγεηαο πνπ απνξξφθεζαλ απφ ηελ RF ζε µφξηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ο T1 ρξφλνο ραιάξσζεο είλαη κηα βηνινγηθή παξάκεηξνο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην MRI γηα λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ δηαθφξσλ ηχπσλ ηζηψλ. 

Απηή ε ζηαζεξά ρξφλνπ γηα πξσηφληα, είλαη έλα κέηξν ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα 

λα επζπγξακκηζηνχλ ηα πξσηφληα μαλά, κε ην εμσηεξηθφ καγλεηηθφ πεδίν. Καζψο ν 

πςειήο ελέξγεηαο ππξήλαο ραιαξψλεη θαη επζπγξακκίδεηαη μαλά, απηφο εθπέκπεη 

ελέξγεηα ε νπνία θαηαγξάθεηαη θαη παξέρεη κε ηνλ ηξφπν απηφ πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηβάιινλ ηνπο.  

 Ο Σ1 εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ µνξίνπ θαη απφ ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ 

νπνίνπ ην µφξην θηλείηαη. Σν θαζαξφ λεξφ έρεη κεγάινπο ρξφλνπο Σ1, ιφγσ ηεο 

πςειήο θηλεηηθφηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ. Σα κηθξά µφξηα, φπσο απηά ηνπ θαζαξνχ 

λεξνχ, κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ηαρχηαηα κέζα ζην µνξηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ µε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ κηθξή πηζαλφηεηα απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηάο ηνπο ιφγσ 

αιιειεπίδξαζεο µε γεηηνληθά µφξηα. ε αληίζεζε κεγάια µφξηα ιίπνπο ή πξσηετλψλ, 

πνπ αλαγθάδνληαη λα θηλεζνχλ αξγά ζην µνξηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, εκθαλίδνπλ 

κηθξνχο ρξφλνπο Σ1. 

Ο Σ2 νλνκάδεηαη ρξφλνο ζπηλ - ζπηλ θαη αλαθέξεηαη ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

ψζηε ε εγθάξζηα καγλήηηζε (Μxy) λα κεησζεί ζην 37 % ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο. Ζ 

ραιάξσζε Σ2 ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν µε αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ππξήλσλ θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα θάζεο κεηαμχ ησλ καγλεηηθψλ ξνπψλ. Ο ρξφλνο Σ2 

είλαη βξαρχο ζηα ζηεξεά θαη ιακβάλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηα ξεπζηά. ηα ζηεξεά νη 

καγλεηηθέο ξνπέο εθηίζεληαη ζε ηνπηθά κεηαβαιιφκελα πεδία, µε απνηέιεζκα ηελ 

άκεζε απψιεηα θάζεο. ηα ξεπζηά ε ηπραία θίλεζε ησλ καγλεηηθψλ ξνπψλ 

ειαρηζηνπνηεί ηηο κεηαβνιέο ησλ ηνπηθψλ πεδίσλ, µε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

ρξφλσλ Σ2. Ο ρξφλνο Σ2 είλαη πην βξαρχο απφ ηνλ Σ1 γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηζηψλ. Οη 

ππξήλεο είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ πνιχ γξήγνξα εθηφο θάζεο κεηαμχ ηνπο µε 

απνηέιεζκα ηελ νινθιήξσζε ηεο ραιάξσζεο Σ2, παξά ην γεγνλφο φηη νη ππξήλεο 

έρνπλ αθφκα πεξίζζεηα ελέξγεηαο θαη ε ραιάξσζε Σ1 ζπλερίδεηαη. 

 

Παξάγνληεο ζθίαζεο 

Έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ε ζθίαζε ζην MRI είλαη, ε εηζαγσγή 

παξαγφλησλ ζθίαζεο. Οη παξάγνληεο ζθίαζεο MRI είλαη κηα κνλαδηθή ηάμε 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ νη νπνίνη επαπμάλνπλ ηελ ζθίαζε ηεο εηθφλαο κεηαμχ  



36 

 

θπζηνινγηθνχ θαη κε πγηνχο ηζηνχ θαη δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ 

νξγάλνπ ή ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο, έπεηηα απφ ηελ αχμεζε ησλ ξπζκψλ ραιάξσζεο  

ησλ πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ ηνπ ηζηνχ, ζηνλ νπνίν ν παξάγνληαο έρεη ζπζζσξεπηεί
29

. Ζ 

αχμεζε ησλ ξπζκψλ ραιάξσζεο έρεη σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εμεηαδφκελν ηζηφ. 

Οη παξακαγλεηηθνί παξάγνληεο ζθίαζεο είλαη νη πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελνη παξάγνληεο γηα εθαξκνγέο MRI. Απηνί έρνπλ ηελ ηζρπξφηεξε 

επίδξαζε ζην T1, κε ην λα απμάλνπλ ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο ζηνπο ηζηνχο, ζηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ζπζζσξεπηεί. Σν MRI ζπιιέγεη ζήκαηα απφ ηα πξσηφληα ηνπ 

λεξνχ, αιιά ε παξνπζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζθίαζεο, απμάλεη ηελ ραιάξσζε 

ησλ πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ ζηε γεηηληάδνπζα πεξηνρή. Παξακαγλεηηθνί 

παξάγνληεο ζθίαζεο πεξηέρνπλ καγλεηηθά θέληξα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

καγλεηηθά πεδία, ηζρπξφηεξα, θαηά πξνζέγγηζε, ρίιηεο θνξέο απφ απηά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα πξσηφληα ηνπ λεξνχ. Απηά ηα καγλεηηθά θέληξα 

αιιειεπηδξνχλ κε πξσηφληα λεξνχ, κέζσ ηζρπξψλ καγλεηηθψλ πεδίσλ, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ πνιχ κεγάιε επίδξαζε ζηνπο ξπζκνχο ραιάξσζε θαη 

ηδηαίηεξα ζην T1. 

Παξακαγλεηηθέο ελψζεηο, ππεξπαξακαγλεηηθά θαη ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ παξάγνληεο ζθίαζεο MRI. Οη παξακαγλεηηθέο ελψζεηο 

έρνπλ κηα ζπλνιηθά ζεηηθή επηδεθηηθφηεηα, ελψ ηα ππεξπαξακαγλεηηθά θαη 

ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά έρνπλ πνιχ κεγάιε ζπλνιηθά ζεηηθή καγλεηηθή 

επηδεθηηθφηεηα, θαζψο ηα πιηθά απηά καγλεηίδνληαη παξνπζία ελφο εμσηεξηθνχ 

πεδίνπ
30

.  

Ζ παξνπζία αζχδεπθησλ ειεθηξνλίσλ ζην παξακαγλεηηθφ ηφλ είλαη κηα 

ππνρξεσηηθή ζπληζηψζα ψζηε λα επεξεαζηνχλ νη ξπζκνί ραιάξσζεο Σ1 θαη Σ2 ησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ
31,32

. Ζ καγλεηηθή δηπνιηθή ξνπή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα 

αζχδεπθηα ειεθηξφληα, κπνξεί λα απμήζεη ηνπ ξπζκνχο ραιάξσζεο ησλ πξσηνλίσλ 

ηνπ λεξνχ, είηε κε απεπζείαο αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππξήλεο ηνπ λεξνχ είηε κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ καγλεηηθνχ ηεο πεδίνπ. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ραιαξσζηκφηεηαο ελφο 

παξακαγλεηηθνχ ηφληνο είλαη ηζρπξά εμαξηψκελε απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ spin. Αλ κε 

S δειψλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ειεθηξνληθνχ spin ηνπ παξακαγλεηηθνχ ηφληνο, 

ηφηε ν ξπζκφο ραιάξσζεο είλαη αλάινγνο κε S*(S+1). Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν έλα 

παξακαγλεηηθφ ηφλ λα δηαζέηεη ηνλ πςειφηεξν θβαληηθφ αξηζκφ spin. Σν ηφλ ηνπ 

γαδνιηλίνπ (Gd
+3

) ηεο νκάδαο ησλ ιαλζαλίδσλ έρεη ηνλ πςειφηεξν θβαληηθφ αξηζκφ 
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spin ζηελ νκάδα ηνπ (7/2), κεηαηξέπνληαο ην ζε έλα επηζπκεηφ παξάγνληα ζθίαζεο. 

Άιια ηφληα ηα νπνία έρνπλ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή γηα παξάγνληεο ζθίαζεο MRI 

πεξηιακβάλνπλ ην Fe
+3

, Dy
+3

 θαη ην Mn
+3

 (φια έρνπλ S=5/2).  

 

Δπίδξαζε παξαγφλησλ ζθίαζεο ζηνπο ξπζκνχο ραιάξσζεο 

Οη αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ελφο 

παξακαγλεηηθνχ παξάγνληα ζθίαζεο θαη ησλ πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ κεηαμχ δχν θαηεγνξηψλ. Ζ εζσηεξηθή ζθαίξα ραιάξσζεο αλαθέξεηαη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο νκνηνπνιηθνχ δεζκνχ ζπλαξκνγήο αλάκεζα ζε έλα κφξην λεξνχ 

θαη ηελ βαζηθή ή ηελ ζθαίξα ελδνζπλαξκνγήο ηνπ παξακαγλεηηθνχ ηφληνο. Μηα 

ρεκηθή αληαιιαγή ζπκβαίλεη κεηαμχ ηνπ κνξίνπ ηνπ λεξνχ θαη ηνπ παξακαγλεηηθνχ 

ηφληνο ζε απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ραιάξσζεο ησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ, θαη βαζίδεηαη ζηηο καγλεηηθέο επηξξνέο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρεκηθήο αληαιιαγήο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη φζα 

πεξηζζφηεξα κφξηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεζκεπηνχλ κε ην παξακαγλεηηθφ ηφλ, ηφζν 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζα ππάξρεη πάλσ ζηελ αχμεζε ηεο ραιάξσζεο. Δπνκέλσο, φζν 

πην ζχληνκνο είλαη ν ρξφλνο ηεο δηακνλήο ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ ζην παξακαγλεηηθφ 

ηφλ, ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη ην απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο ραιάξσζεο. Κη 

απηφ νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξακαγλεηηθνχ ηφληνο λα αιιειεπηδξά κε ηα 

άιια κφξηα λεξνχ. ηε ζρεδίαζε παξαγφλησλ ζθίαζεο κηα γξήγνξε αληαιιαγή, ηεο 

ηάμεο 10
6 

sec
-1

, αλάκεζα ζηα κφξηα ηνπ λεξνχ θαη ην παξακαγλεηηθφ ηφλ είλαη έλα 

επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο απηφ επηηξέπεη κεγάιε αχμεζε ζηελ ραιάξσζε 

(ζρήκα 6).  

Ζ εμσηεξηθή ζθαίξα ραιάξσζεο είλαη κηα πην πνιχπινθε αξρή. Απηή δελ 

πεξηιακβάλεη θάπνηνλ κεραληζκφ απ‟ επζείαο δέζκεπζεο ή ρεκηθήο αληαιιαγήο. 

Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζρεηηθήο πεξηζηξνθήο θαη δηάρπζεο ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ 

θαη ηνπ παξακαγλεηηθνχ ηφληνο. Όζα πεξηζζφηεξα κφξηα λεξνχ κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην παξακαγλεηηθφ ηφλ θαη αιιειεπηδξάζνπλ κε ην δίπνιν ηνπ, ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη ε επηξξνή ηεο ραιάξσζεο ηνπ παξακαγλεηηθνχ ηφληνο. Δπίζεο 

φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί λα θηλεζεί ην παξακαγλεηηθφ ηφλ ζην ρψξν, ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα αιιειεπηδξάζεη κε άιια πξσηφληα λεξνχ. 

Σέινο, φζν πην θνληά κπνξνχλ λα πιεζηάζνπλ ηα πξσηφληα ηνπ λεξνχ ζην 

παξακαγλεηηθφ ηφλ, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή ζα είλαη ε αχμεζε ηεο ραιάξσζεο. 

Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο δηπνιηθήο ξνπήο ηνπ παξακαγλεηηθνχ ηφληνο θαη ησλ 
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κνξίσλ ηνπ λεξνχ ζην πεξηβάιινλ έρνπλ νξηζηεί ζαλ δηαδηθαζία ραιάξσζεο δηπφινπ 

δηπφινπ. Ζ εζσηεξηθή ζθαίξα ραιάξσζεο ηνπ Gd
3+

 είλαη επίζεο κηα δηαδηθαζία 

δηπφινπ, θαζψο ην Gd
3+

 δελ έρεη βαζκσηή ραιάξσζε
33

.  

 

 

ρήκα 6. ρεκαηηθή φςε ηνπ κεραληζκνχ ραιάξσζεο, ν νπνίνο εθδειψλεηαη ζε έλα 

πδαηηθφ δηάιπκα ην νπνίν πεξηέρεη παξακαγλεηηθφ ηφλ (Gd
3+

). 

 

Σαμηλφκεζε παξαγφλησλ ζθίαζεο 

Δπί ηνπ παξφληνο, νη εκπνξηθά δηαζέζηκνη παξάγνληεο ζθίαζεο MRI, 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν επξείο νκάδεο: Σ1 παξάγνληεο θαη Σ2 παξάγνληεο
34

. Οη Σ1 

παξάγνληεο γεληθά απμάλνπλ ην ξπζκφ δηακήθνπο ραιάξσζεο (1/T1) ησλ πξσηνλίσλ 

ηνπ λεξνχ ζε έλα ηζηφ, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εγθάξζηνπο ξπζκνχο ραιάξσζεο (1/T2). 

ε κηα ζπκβαηηθή αιιεινπρία παικψλ, θαζψο επηθξαηεί ε  ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ Σ1, 

πξνθαιείηαη αχμεζε ζηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο ζηηο T1 ζηαζκηθέο εηθφλεο, κε 

απνηέιεζκα απηνί λα είλαη νη ζεηηθνί παξάγνληεο ζθίαζεο. Αληίζεηα, νη T2 

παξάγνληεο απμάλνπλ επηιεθηηθά ην ιφγν 1/T2 ηνπ ηζηνχ, νδεγψληαο έηζη ζε 

ειάηησζε ηεο έληαζεο ηνπ ζήκαηνο ζηηο T2 ζηαζκηθέο εηθφλεο, κε απνηέιεζκα απηνί 

λα αληηπξνζσπεχνπλ αξλεηηθνχο παξάγνληεο ζθίαζεο. Όκσο, „κε πξσηνληαθνί‟ 

παξάγνληεο, φπσο perfluorocarbons, δελ επηδξνχλ ζηνπο ρξφλνπο ραιάξσζεο αιιά 

παξάγνπλ ρακειά ζήκαηα έληαζεο ιφγσ ηεο απνπζίαο πδξνγφλνπ. Απηνί 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα ηξίηε θαηεγνξία παξαγφλησλ ζθίαζεο. Δάλ ν παξάγνληαο 

ζθίαζεο ιεηηνπξγεί σο T1 ή T2 παξάγνληαο εμαξηάηαη απφ κηα ιεηηνπξγία ηεο 



39 

 

αιιεινπρίαο απεηθφληζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε δχλακε ηνπ πεδίνπ, ην ρξφλν 

ζπζρέηηζεο θαη πσο ν παξάγνληαο ζθίαζεο δηαρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα ζηνλ ηζηφ. Ζ 

ηθαλφηεηα ηνπ παξάγνληα λα ειαηηψλεη ην ρξφλν ραιάξσζεο T1 θαη T2 πεξηγξάθεηαη 

αληίζηνηρα απφ ηηο ηηκέο ραιάξσζεο R1 θαη R2 ηνπ παξάγνληα. Παξάγνληεο ζθίαζεο 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

 

 
Πίλαθαο 1. Παξάγνληεο ζθίαζεο MRI πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην

35
. 

 

Θεξαπεία ζχιιεςεο λεηξνλίσλ 

Ζ NCT (neutron capture therapy) είλαη κηα πεηξακαηηθή ζεξαπεία θαηά ηνπ 

θαξθίλνπ, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ επηιεθηηθή αθηηλνβφιεζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, 

ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηε κε επηζπκεηή θαηαζηξνθή θπζηνινγηθψλ 

θπηηάξσλ
36

. Ζ φιε ζηξαηεγηθή ηεο NCT είλαη κηα ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ηα 

θαθνήζε θχηηαξα ζηνρεχνληαη κε ππξήλεο πνπ πξνζξνθνχλ λεηξφληα θαη ζηε 

ζπλέρεηα εθηίζεληαη ζε κηα δέζκε λεηξνλίσλ, ε νπνία επάγεη ηελ παξαγσγή ηζρπξήο 

ηνπηθά δφζεο επηβιαβνχο αθηηλνβνιίαο κέζσ αληίδξαζεο ζχιιεςεο λεηξνλίσλ. Σα 

ηζφηνπα ηνπ γαδνιηλίνπ έρνπλ κηα ηζρπξή ηάζε λα πξνζξνθνχλ λεηξφληα θαη λα 

εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνπηθφ θπηηαξηθφ ζάλαην
37

. Ζ 

ζεξαπεία απηή έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

ρεκεηνζεξαπείεο θαηά ηνπ θαξθίλνπ. Αληίζεηα κε ηελ ρεκεηνζεξαπεία, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί αληηθαξθηληθά θάξκαθα, ε NCT δελ είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαξκαθνινγηθά ελεξγέο νπζίεο, θαζψο ην ίδην ην ζηνηρείν πνπ 

ζπιιακβάλεη ηα λεηξφληα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαζηνιή ηνπ φγθνπ. Γχν απφ ηα επηά 

ηζφηνπα ηνπ γαδνιηλίνπ (
157

Gd θαη 
155

Gd) έρνπλ πνιχ πςειή ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο 

ζεξκηθψλ λεηξνλίσλ. Σν 
157

Gd εκθαλίδεη ηελ πςειφηεξε ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο 

αλάκεζα ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ 

πξέπεη λα μεπεξαζηεί ζηελ Gd-NCT έρεη λα θάλεη κε ην πψο ζα ζηνρεπηνχλ θαη ζα 
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παξακείλνπλ ηα άηνκα ηνπ 
157

Gd ζε έλα ηζηφ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ζηνηρείν 

θιεηδί ηεο Gd-NCT. 

 

ρήκα 7. Αληίδξαζε 
157

Gd κε έλα λεηξφλην θαηά ηελ ζεξαπεία NCT. 

 

Καηά ηελ απνξξφθεζε ελφο λεηξνλίνπ απφ ην γαδνιίλην, επάγνληαη 

πνιχπινθεο ειεθηξνληαθέο κεηαπηψζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ άκεζα γ- αθηηλνβνιία, 

εθηνπίδνληαο έηζη έλα εζσηεξηθφ ειεθηξφλην. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ηελ 

εθπνκπή ειεθηξνλίσλ „εζσηεξηθήο κεηαηξνπήο‟ θαζψο θαη ηελ εθπνκπή Auger-

Coster-Kronig (ACK) ειεθηξνλίσλ, θσηνλίσλ θαη αθηίλσλ X. Τπνινγηζηηθέο 

πξνζνκνηψζεηο ηεο αληίδξαζεο δέζκεπζεο λεηξνλίνπ απφ ην γαδνιίλην έρνπλ δείμεη 

φηη εθπέκπνληαη 5 ACK ειεθηξφληα, 1.83 γ-θσηφληα, 0.84 X-ray θσηφληα θαη 0.69 

ειεθηξφληα „εζσηεξηθήο κεηαηξνπήο‟ αλά δέζκεπζε
38

. 

Λφγσ ηεο ρακειήο απνηειεζκαηηθήο αθηίλαο δξάζεο ησλ ACK ειεθηξνλίσλ, 

πηζηεχεηαη φηη γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία, ην γαδνιίλην πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

ζηνλ ππξήλα ηνπ ζηνρεπφκελνπ θπηηάξνπ ζε απφζηαζε λαλνκέηξσλ απφ ην DNA 

έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ θαη λα πξνθαιέζεη απφπησζε ηνπ 

θπηηάξνπ ζηφρνπ. Παξφηη, απ‟ επζείαο αιιειεπίδξαζε ειεθηξνλίσλ-DNA ίζσο 

πξνθαιέζεη θνληθφ ρηχπεκα ζην θχηηαξν, νη επαγφκελεο ειεχζεξεο ξίδεο παίδνπλ 

αθφκα πην θπξίαξρν ξφιν. Όηαλ ACK ειεθηξφληα εθπέκπνληαη, ηφηε απηά έρνπλ ηελ 

δπλακηθή λα αληηδξάζνπλ κε έλα γεηηνληθφ κφξην λεξνχ θαη λα παξάγνπλ ξίδεο 

πδξνμπιίνπ, νη νπνίεο επάγνπλ νμεηδσηηθή θαηαζηξνθή
39

, νδεγψληαο ζε θνληθφ 

θφςηκν ηνπ λήκαηνο ηνπ DNA. Δπηπξνζζέησο, εάλ ηα ηφληα γαδνιηλίνπ 

απνξξνθεζνχλ απφ ην DNA, ε ελέξγεηα απφ ηε δέζκεπζε ηνπ λεηξνλίνπ ίζσο 

πξνθαιέζεη θαη ηε δηάξξεμε ησλ δεζκψλ ηνπ DNA
40,41,42

. 

Ο κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζεξαπεία δέζκεπζεο λεηξνλίσλ 

απφ ην γαδνιίλην είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζηφρεπζεο ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ φγθνπ, ησλ θαθνήζσλ θπηηάξσλ θαη ησλ ππξήλσλ ηνπο. Απηφ ην εκπφδην είλαη 
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θνηλφηππν γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλδπαζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ. 

Ζ ρξήζε φκσο λαλνζσκαηηδίσλ ζρεδηαζκέλσλ έηζη ψζηε λα δηαζέηνπλ εθιεθηηθφηεηα 

πξνο ηνλ ζηφρν είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

ηνηβαγκέλα δηπιά πδξνμείδηα (LDH) 

Αξθεηά ειπηδνθφξα λαλνζσκαηίδηα γηα εθαξκνγέο φπσο ε θπηηαξηθή 

ζηφρεπζε θαη κεηαθνξά, είλαη ηα ζηνηβαγκέλα δηπιά πδξνμείδηα LDH
43

. Σν LDH 

είλαη έλα αλφξγαλν πνιπκεξέο θαη ζπλαπνηειείηαη απφ ηα πδξνμείδηα δχν 

δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ, είλαη γλσζηφ θαη σο αληνληθφο πειφο. Ολνκάδεηαη έηζη γηαηί  

κεηαμχ ησλ θνξηηζκέλσλ ζηξσκάησλ, ησλ πδξνμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ, πεξηέρνληαη 

εθηφο ησλ κνξίσλ λεξνχ θαη αληφληα φπσο CO3
=
, NO3

-
, Cl

-
 θ.ά. γηα ηελ εμηζνξξφπεζε 

ηνπ ζεηηθνχ θνξηίνπ πνπ ππάξρεη ζηα ζηξψκαηα. Οη αληνληηθνί πεινί έρνπλ θνηλέο 

ηδηφηεηεο κε ηνπο άιινπο πεινχο φπσο φηη ζρεκαηίδνπλ θξπζηάιινπο κεγέζνπο απφ 

κεξηθά κηθξφκεηξα έσο θαη ιηγφηεξν απφ 1κm θαζψο επίζεο φηη πξνζξνθνχλ 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ αλάινγα κε ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Οη 

αληνληθνί πεινί ζε αληίζεζε κε ηνπο θαηηνληθνχο (ηιιήηεο, κνληκνξηιινλίηεο) δελ 

απαληψληαη ζπρλά ζηε θχζε.  

 Ο γεληθφο ηχπνο πνπ πεξηγξάθεη ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ LDH είλαη: 

Μ
ΗΗ

xM
III

y(OH)2x+2y][A
n-

]y/n
.
zH2O 

Όπνπ Μ
ΗΗ
 θαη Μ

ΗΗΗ
 είλαη έλα δηζζελέο θαη έλα ηξηζζελέο κέηαιιν αληίζηνηρα θαη Α

n- 

είλαη ην αληηζηαζκηζηηθφ αληφλ. Χο αληηζηαζκηζηηθφ αληφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

CO3
=
, NO3

-
, Cl

-
, ClO4

-
, OH

-
 ελψ έρεη αλαθεξζεί βηβιηνγξαθηθά ε ζχλζεζε LDH κε 

Mg-Al, Mg-Fe, Ni-Al, Zn-Al, Li-Al, θ.ά Οη πην ζπλεζηζκέλεο αλαινγίεο Μ
ΗΗ
/Μ

ΗΗΗ
 

είλαη 4/1, 3/1 θαη 2/1.  ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ιφγνο ηνπ Μ
ΗΗ
/Μ

ΗΗΗ
 

θαζνξίδεη θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο αληνλαληαιιαγήο θαη επνκέλσο θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ
44

. 

Ζ δνκή ησλ ζηνηβαγκέλσλ δηπιψλ πδξνμεηδίσλ, φπσο θαη ησλ θαηηνληθψλ 

πειψλ, είλαη θπιινεηδήο
45,46

. Σα αλφξγαλα θχιια ησλ LDH απνηεινχληαη απφ δχν 

δηαθνξεηηθά κέηαιια γεθπξσκέλα κε πδξνμχιηα ζε νθηαεδξηθή δηακφξθσζε θαη 

ζπλνιηθή αλαινγία δχν πδξνμπιίσλ πξνο έλα κέηαιιν. Σα νθηάεδξα απηά ελψλνληαη 

κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο έλα δπζδηάζηαην θχιιν ην νπνίν έρεη παξφκνηα δνκή κε 

ην βξνπζίηε, έλα νξπθηφ κε ρεκηθφ ηχπν Mg(OH)2. Ζ δνκηθή δηαθνξά ελφο LDH 

καγλεζίνπ – αξγηιίνπ κε ην βξνπζίηε βξίζθεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 
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νθηαέδξσλ καγλεζίνπ κε νθηάεδξα πνπ έρνπλ ζην θέληξν ηνπο ην ηξηζζελέο αξγίιην. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην θχιιν λα απνθηά ζεηηθφ θνξηίν. Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 

ηνπ θνξηίνπ ησλ αλφξγαλσλ θχιισλ ππάξρνπλ ηα αληηζηαζκηζηηθά αληφληα, 

αλφξγαλα ή νξγαληθά, ηα νπνία, καδί κε κφξηα λεξνχ, ζρεκαηίδνπλ έλα ελδηάκεζν 

ζηξψκα κεηαμχ δχν αλφξγαλσλ θχιισλ. Ζ ζπλνιηθή δνκή ηνπ LDH ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηελ ελαιιαζζφκελε ηνπνζέηεζε αλφξγαλσλ θχιισλ θαη αληφλησλ ην έλα πάλσ 

ζην άιιν, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 8. Σν αλφξγαλν θχιιν έρεη πάρνο 4.8 Å ελψ ν 

ρψξνο κεηαμχ δχν θχιισλ φπνπ θηινμελνχληαη ηα αληφληα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο 

ηνπ αληφληνο θαη κπνξεί λα ιάβεη ηηκέο απφ 3.0 έσο θαη 50 Å. Γηα ην ληηξηθφ αληφλ ε 

απφζηαζε απηή είλαη 4.0 Å νπφηε ε επαλαιακβαλφκελε κνλάδα κεηαιιηθψλ 

πδξνμεηδίσλ θαη αληφλησλ έρεη ζπλνιηθφ πάρνο 8.8 Å. Δπηπιένλ, ζην ρήκα 8 

θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θαηηφλησλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ LDH κε αλαινγία Mg/Al = 

2/1 ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη 3.1 Å ελψ επηζεκαίλεηαη θαη ε κνλαδηαία 

θπςειίδα πνπ αληηζηνηρεί ζην θαηηφλ [Mg2Al(OH)6]
+
. 

 

 

ρήκα 8. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο LDH-NO3. 

 

Οηθνγέλεηεο ιαλζαληδηθψλ αληναληαιιαθηηθψλ πιηθψλ 

Οηθνγέλεηεο αληναληαιιαθηηθψλ πιηθψλ πεξηιακβάλνπλ ηα δηπιά πδξφμπ 

άιαηα (HDS) θαη ηα πδξφμπληηξηθά. Σα HDS δηαθέξνπλ απφ ηα LDH ζην φηη 

πεξηιακβάλνπλ δχν δηζζελή κεηαιιηθά θαηηφληα εληφο ησλ ζηνηβάδσλ δίλνληαο ηνπο 

γεληθνχο ηχπνπο: (M
2+

Me
2+

)5(OH)8(X
m-

)2/m θαη [Μ
2+

1-yΜe
2+

1+y)(ΟΖ)3(1-z)]
+
X

m-
(1+3z)/m. 

ε απηά ηα πιηθά παξαηεξείηαη κεησκέλε πνηθηιία, φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ηνπο, ζε 
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ζχγθξηζε κε ηα LDH, θαζψο ηα κεηαιιηθά θαηηφληα πεξηνξίδνληαη ζε Μ
2+

=Ni
2+

,Co
2+

 

ή Zn
2+

, ηα νπνία είλαη νθηαεδξηθά ζπλαξκνζκέλα, θαη Μe
2+

 = Cu
2+

 ή Zn
2+

, 

θαηαιακβάλνληαο ηεηξαεδξηθέο ζέζεηο άλσ θαη θάησ ησλ ειεχζεξσλ νθηαεδξηθψλ 

πεξηνρψλ εληφο ηεο ζηηβάδαο
47,48,49,50

. 

 Σα πδξφμπληηξηθά, Ln2(OH)6-m(NO3)m nH2O, είλαη γλσζηά γηα ηα θαηηφληα 

ιαλζαλίδσλ πνπ πεξηέρνπλ. Μηα πνηθηιία θάζεσλ κε m=1 έρνπλ αλαθεξζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία. ρεηηθά πξφζθαηα έρεη αλαθεξζεί ε θάζε  Ln2(OH)5(NO3) 1.5H2O 

(Ln=Y, Gd-Lu) κε αληνλαληαιιαθηηθή ηθαλφηεηα. Ζ αληαιιαγή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ αληίδξαζε κε κηα ζεηξά απφ νξγαληθά θαξβνμπιηθά θαη 

ζνπιθνληθά αληφληα
51,52

. Οη Gándara et al.
53

 ζπλέζεζαλ ην πιηθφ κε ηχπν  

[R4(OH)10(H2O)4]nAn (φπνπ R= Ho, Dy, Yb, θαη Y, ελψ A = 2,6-

naphthalenedisulfonate (NDS
2-

) θαη 2,6-anthraquinonedisulfonate (AQDS
2-

)), 

πξνηείλνληαο ην ζαλ πςειήο πνηφηεηαο εηεξνγελή θαηαιχηε, εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ λα κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ ζπλαξκνγήο ζηελ θαηαιπηηθή δηαδηθαζία. Σα YbAQDS 

θαη YNDS θξπζηαιιψζεθαλ ζε νξζνξνκβηθφ θξπζηαιιηθφ ζχζηεκα, κε ηηο δνκέο λα 

απνηεινχληαη απφ [R4(OH)10(H2O)4]n
2+

 θαηηνληηθέο ζηνηβάδεο, ζρεκαηηζκέλεο απφ 8- 

θαη 9-ζπλαξκνζκέλα άηνκα ζπάλησλ γαηψλ, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κέζσ κ3 

πδξφμπ νκάδσλ (ζρήκα 9).  

 

ρήκα 9. Γνκή ηνπ [R4(OH)10(H2O)4]nAn. 
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Ζ ζχλζεζε πιηθψλ κε πςειφηεξν βαζκφ ελπδάησζεο Ln2(OH)5(NO3) 2H2O, 

έρεη αλαθεξζεί γηα Ln=Yθαη Yb, παξφηη αληνλαληαιιαγή δελ παξαηεξείηαη γηα απηέο 

ηηο θάζεηο
54,55,56

.  

Υξνλνινγηθά αθνινχζεζε ε ζχλζεζε ησλ ιαλζαληδηθψλ πδνμπαινγνληδίσλ 

Ln2(OH)5X· 1.5H2O (X = Cl, Br and Ln = Y, Dy, Er, Yb) κέζσ πδξνζεξκηθήο 

θαηεξγαζίεο. Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ πιηθψλ απνηειείηαη απφ θαζαξέο θάζεηο, 

σζηφζν ηα πιηθά ηνπ Yb ήηαλ πάληα δηθαζηθά. Μειέηεο πεξίζιαζεο απινχ 

θξπζηάιινπ έδεημαλ φηη ε κηα κνξθή ηνπ Yb είλαη κνλνθιηλήο ελψ ε άιιε 

νξζνξνκβηθή. Απηέο νη δνκέο είλαη νη πξψηεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ γηα ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο Ln2(OH)6-m(A)m · nH2O κε m=1. Σν Yb2(OH)5Br · 1.5H2O απνηειείηαη 

επίζεο απφ δχν θάζεηο εκθαλίδνληαο κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θχιισλ 

8.33 θαη 8.77 Å, ελψ ζην Y2(OH)5Br · 1.5H2O παξαηεξείηαη ε θάζε κε ηελ κηθξφηεξε 

απφζηαζε θχιισλ 
57

. 

Έρνπλ αλαθεξζεί κηα ζεηξά θάζεσλ πδξνμεηδίσλ ησλ ζπάλησλ γαηψλ, κε 

ζχζηαζε Ln8(OH)20Cl4 · nH2O (Ln =Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, and Y). Απηέο 

νη θάζεηο πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ αληίδξαζε LnCl3 · xH2O θαη 

εμακεζπιελεηεηξακίλεο (HMT). Όιεο νη θάζεηο απηνχ ηνπ πιηθνχ έρνπλ πςειή 

θξπζηαιιηθφηεηα άιια κεηνλεθηνχλ ζην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ επαίζζεηα πιηθά ζε 

ζπλζήθεο πγξαζίαο
58

. Ζ πην πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πιηθνχ απηνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο  Byung-Il Lee at al
59

. Σν πιηθφ πνπ ζπλέζεζαλ είρε ηχπν 

[Gd2(OH)5(H2O)x]Cl ρσξίο λα επηηεπρζεί θξπζηάιισζε απηνχ. Μεηξήζεηο SAED 

(selected area electron diffraction) έδεημαλ φηη δηαζέηεη νξζνξνκβηθή δνκή. Σα 

δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X φκσο θαλεξψλνπλ χπαξμε πξνζκείμεσλ. Ζ δνκή 

ηνπ πιηθνχ πξνηάζεθε θαίλεηαη ζην ζρήκα 10. 

 

ρήκα 10. Ηδεαηή δνκή ηνπ πιηθνχ [Gd2(OH)5(H2O)x]Cl a) θάζεηα ζηνλ c άμνλα θαη b) ην 

ab επίπεδν. 
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Τιηθά ηηο m=2 νηθνγέλεηαο κε ζχζηαζε Ln(OH)2(NO3)m nH2O (Ln=La, Pr, 

Nd, Sm-Dy θαη n=0,1) έρνπλ παξαζθεπαζηεί γηα ηα κεγαιχηεξα θαηηφληα ησλ 

ιαλζαληδψλ
60,61,62,63

. Απηά ηα πιηθά δηαθέξνπλ δνκηθά απφ ηα άιια θαζψο ηα ληηξηθά 

αληφληα είλαη ζπλαξκνζκέλα ζηα θαηηφλ ηεο ιαλζαλίδαο πξνθεηκέλνπ λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζην ρψξν κεηαμχ ησλ ζηνηβάδσλ. Απηφ φκσο δελ εκπνδίδεη 

αληναληαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ La(OH)2NO3 H2O θαη 

νμηθψλ, βελδνηθψλ θαη ηεξεθζαιηθψλ
64

. 

 Άλπδξα πιηθά πδξφμπρισξηδίσλ ησλ ιαλζαληδψλ, Ln(OH)2Cl είλαη γλσζηά 

γηα Ln=Y, La, Nd, Sm θαη Gd
65,66,67,68,69,70

. Απηά ηα πιηθά είλαη πνιπκνξθηθά, 

έρνληαο κνλνθιηληθέο θαη νξζνξνκβηθέο δνκέο, ζηηο νπνίεο ηα ριψξηα είλαη 

εγθαηεζηεκέλα κεηαμχ ησλ Ln(OH)2
+
 ζηνηβάδσλ. Έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηά 

πξφζθαηα αληηδξάζεηο αληνλαηαιιαγήο ηέηνησλ θάζεσλ κε νξγαληθά θαξβνμπιηθά 

αληφληα. 

 

Δηζαγσγή ζην Gd(OH)3 

Σν Gd(OH)3 απνηειείηαη απφ δέζκεο παξάιιεισλ λαλνξάβδσλ θαη έρεη 

πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

νπηηθψλ, ειεθηξηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ
71

. Ζ δνκή ηνπ Gd(OH)3 είλαη 

εμαγσληθή P63/m θαη ηα άηνκα ηνπ γαδνιηλίνπ ζηνηρίδνληαη ζε παξάιιειεο 

γξακκηθέο αιπζίδεο. Ζ θάζε αιπζίδα πεξηβάιιεηαη απφ ηξεηο άιιεο αιπζίδεο θαη 

ζρεκαηίδνπλ εμαγσληθέο ζήξαγγεο (ζρήκα 11). 
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ρήκα 11. a)Μνληέιν ηεο δνκήο ηνπ Gd(OH)3, νη αιπζίδεο ηνπ γαδνιηλίνπ εκθαλίδνληαη 

θαηά κήθνο ηνπ άμνλα c. b) Μνληέιν ηεο δνκήο ηνπ Gd(OH)3, θαηά κήθνο ηνπ επηπέδνπ [001]. Οη 

πξάζηλεο, θφθθηλεο θαη άζπξεο ζθαίξεο αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα γαδνιηλίνπ, νμπγφλνπ θαη 

πδξνγφλνπ αληίζηνηρα
72

. 

 

Ναλνδνκέο κηαο δηεχζπλζεο (1D), φπσο λαλνζχξκαηα θαη λαλνζσιήλεο, 

έρνπλ πνιπάξηζκεο δπλαηέο εθαξκνγέο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ιφγσ ησλ 

κνλαδηθψλ θαη ζπλαξπαζηηθψλ ειεθηξηθψλ, νπηηθψλ θαη ρεκηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αθαηέξγαζηα πιηθά (bulk). Πνιιέο κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ 

παξαζθεπή λαλνδνκψλ κίαο δηεχζπλζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηεξενχ-

αηκνχ
73,74

, εμάηκηζεο laser θαη ειεθηξνρεκηθψλ ηερληθψλ
75,76

, πδξνζεξκηθψλ 

θαηεξγαζηψλ
77,78

, βηνκνξηαθήο ππνβνεζνχκελεο ζχλζεζεο
79

 θαη άιισλ.  

Σν πδξνμείδην ηνπ γαδνιηλίνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θαηαιχηεο θαη 

πξνζξνθεηηθφ πιηθφ αιιά θαη ζαλ πξφδξνκν πιηθφ γηα ηελ παξαζθεπή  Gd2O3 κε 

ζεξκηθή αθπδάησζε. 

Σν νμείδην ηνπ γαδνιηλίνπ (Gd2O3) είλαη έλα ειπηδνθφξν πιηθφ ζαλ 

θπκαηνδεγφο. Ζ πςειή ηνπ δηειεθηξηθή ζηαζεξά επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ζε 

δηειεθηξηθέο κεκβξάλεο
80

, κεκβξάλεο θσζθφξνπ
81

 θαη κεκβξάλεο ζπηλζεξίζκαηνο
82

 . 
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Γηαηί λαλνζσκαηίδηα γαδνιηλίνπ; 

Σν Gd(III) απφ ηε θχζε ηνπ είλαη έλα παξακαγλεηηθφ κεηαιιηθφ ηφλ, ιφγσ 

ησλ επηά αζχδεπθησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ. Δκθαλίδεη ζπκκεηξηθέο ειεθηξνληθέο 

θαηαζηάζεηο, πςειή ραιαξσζηκφηεηα (relaxivity) θαη ζπλνιηθφ αξηζκφο ζπλαξκνγήο 

ίζνλ κε ελληά. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ην Gd έρεη αλαδεηρηεί σο 

έλα απφ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο παξάγνληεο ζθίαζεο γηα θιηληθέο εθαξκνγέο ζηελ 

ηερληθή MRI
83,84

.  

Χζηφζν, ηα παξακαγλεηηθά κέηαιια δελ κπνξνχλ βξνπλ εθαξκνγέο σο 

παξάγνληεο ζθίαζεο ζηελ ηνληηθή ηνπο κνξθή ιφγσ ηεο αλεπηζχκεηεο βηνθαηαλνκήο 

ηνπο θαη ηεο ζρεηηθά πςειήο ηνπο ηνμηθφηεηαο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη Gd ζε 

ειεχζεξε θαηάζηαζε είλαη ηδηαηηέξσο ηνμηθφ, γη‟ απηφ ζε θιηληθέο εθαξκνγέο 

επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπ κε ηε κνξθή ρειηθψλ ζπκπιφθσλ
85,86

. Πηζηεχεηαη φηη ε 

νκνηφηεηα ηνπ Gd ζε κέγεζνο κε ηα ηφληα ηνπ αζβεζηίνπ πξνμελεί θαηαζηξνθή ηεο 

ζεκαηνδφηεζεο, ε νπνία κεζνιαβείηε απφ ηφληα αζβεζηίνπ. Ζ ζπζζψξεπζε  ηνπ Gd 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, κεηαβάιεη ηελ βηνθαηαλνκή θαη ελεξγφηεηα ηνπ αζβεζηίνπ 

87,88
. Γηα λα απνθεπρζνχλ απηέο νη παξάπιεπξεο επηπηψζεηο, ζχκπινθα Gd κε πςειή 

ζεξκνδπλακηθή θαη θηλεηηθή ζηαζεξφηεηα εξεπλψληαη θαη εθαξκφδνληαη θιηληθά. 

Μέρξη ζήκεξα, ζχκπινθα Gd πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δελ έρνπλ δείμεη αληρλεχζηκε 

απνηθνδφκεζε ή ζπζζψξεπζε, ελψ εθθξίλνληαη γξήγνξα κε έλα κέζν ρξφλν δσήο 1.5 

ψξαο
89

. Παξ‟ φια απηά ν FDA απαηηεί εμνλπρηζηηθή έξεπλα πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηέηνηα ζχκπινθα, ιφγσ παξελεξγεηψλ ζε αζζελείο πνπ δέρζεθαλ ζχκπινθα Gd, φπσο 

ε ηλσκάησζε ηνπ λεθξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ελζσκάησζε αηφκσλ γαδνιηλίνπ ζε 

λαλνζσκαηίδηα παξέρεη επί πξφζζεηε επειημία ζε ζηξαηεγηθέο ζηφρεπζεο θαη 

επηηξέπεη επίζεο ζηνπο ηζηνχο λα απνθηνχλ πςειή ζπγθέληξσζε γαδνιηλίνπ, γεγνλφο 

θξίζηκν γηα εθαξκνγέο απεηθφληζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα εξγαζία 

επηρεηξήζεθε λα παξαζθεπαζηνχλ παξακαγλεηηθά λαλνζσκαηίδηα, ζηα νπνία λα 

έρνπλ ελζσκαησζεί άηνκα γαδνιηλίνπ. 
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ΠΔΗΡΑΜΑΣΑΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

χλζεζε ζηνηβαγκέλσλ δηπιψλ πδξνμεηδίσλ 

Γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ LDH αθνινπζείηαη ην πξσηφθνιιν ηνπ Miyata
90

. Γηα 

ηελ παξαζθεπή LDH MgAl-NO3 3:1 πξαγκαηνπνηείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: ζε 

ηξίιαηκε ζθαηξηθή θηάιε ηνπ ελφο ιίηξνπ ηνπνζεηνχληαη 200ml Ζ2Ο, περάκεηξν θαη 

καγλεηηθφο αλαδεπηήξαο. ηε θηάιε πξνζαξκφδνληαη δχν πξνζζεηηθέο θηάιεο απφ ηηο 

νπνίεο ε κία πεξηέρεη 200ml δηαιχκαηνο 0.675Μ Mg(NO3)2 θαη 0.225Μ Al(NO3)3 θαη 

ε άιιε 200ml δηαιχκαηνο 2Μ NaOH.  Σα δχν δηαιχκαηα πξνζηίζεληαη ζην H2O 

ηαπηφρξνλα κε ηε ξνή λα ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε ην pH ηνπ δηαιχκαηνο λα παξακέλεη 

ζηαζεξφ θαη ίζν κε 10.0  0.5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο ε ζπζθεπή είλαη 

θιεηζηή θαη δηνρεηεχεηαη αέξην Ν2 ζηε ζθαηξηθή θηάιε. Με ηελ αλάκεημε ησλ δχν 

δηαιπκάησλ παξαηεξείηαη ζρεκαηηζκφο ιεπθνχ ηδήκαηνο. Σν δηάιπκα αθήλεηαη ππφ 

αλάδεπζε θαη ήπηα ζέξκαλζε γηα κηα λχρηα. Αθνινπζεί θπγνθέληξεζε ηνπ 

δηαιχκαηνο θαη επαλαηψξεζε ηνπ ηδήκαηνο ζε απαεξσκέλν θαη απηνληζκέλν λεξφ. Σν 

δηάιπκα απαεξψλεηαη εθ λένπ θαη αθήλεηαη ζθξαγηζκέλν κέρξη ηε ρξήζε ηνπ.  

Όκνηα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλζεζε θαη ησλ άιισλ ηχπσλ ζηνηβαγκέλσλ 

δηπιψλ πδξνμεηδίσλ, κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ηελ αλαινγία θαη ην είδνο ησλ αιάησλ 

ησλ κεηάιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ηνλ πίλαθα 2 εκθαλίδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη 

LDH πνπ παξαζθεπάζηεθαλ. 

 

Μ
ΗΗ
 θαη Μ

ΗΗΗ
 αλαινγίεο Μ

ΗΗ
/Μ

ΗΗΗ
 Α

n-
 

Mg-Al 3:1 NO3  

Mg-Al-Dy 3.26:1:0.087 NO3  

Mg-Dy 3:1 NO3  

Mg-Mn-Al 1.98:1.63:1 NO3  

Mg-Mn-Al-Dy 2.292:0.792:1:0.083 NO3  

Mg-Fe 3:1 NO3  

Mg-Fe-Dy 3.9:1:0.1 NO3  

Mg-Mn 3:1 NO3  

Mn-Al 2:1 NO3
 

Mn-Al 2:1 CO3
 

Πίλαθαο 2. χζηαζε θαη αλαινγία LDH πνπ παξαζθεπάζηεθαλ. 
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Παξαζθεπή νκνγελψλ αησξεκάησλ LDH 

ε ζθαηξηθή θηάιε εηζάγεηαη δηάιπκα LDH ζπγθέληξσζεο 4mg/ml. ηε 

θηάιε εθαξκφδεηαη θάζεηνο ςπθηήξαο θαη ην κίγκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 100 
o
C γηα 4 

ψξεο θάησ απφ ήπηα αλάδεπζε.  

 

χλζεζε Gd2(OH)5xH2O 

Ζ ζχλζεζε ηνπ Gd2(OH)5xH2O βαζίζηεθε ζην πξσηφθνιιν ηνπ Miyata. 

χκθσλα κε ην νπνίν, ζε 50 ml H2O γίλεηαη πξνζζήθε ησλ εμήο δηαιπκάησλ: 1) 30 

ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 0.225M Gd(NO3)3 θαη 0.675M Mg(NO3)2 θαη 2) 15 ml 

πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 0.5 Μ NaOH. Ζ ξνή ησλ δχν δηαιπκάησλ ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε 

ην pH ηνπ δηαιχκαηνο λα παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ίζν κε 7.0 ± 0.5 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνζζήθεο. Αέξην άδσην δηνρεηεχεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζζήθεο, ελψ 

ην κίγκα αλαδεχεηαη ηζρπξά. Όια ηα δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαη ζε απηνληζκέλν 

H2O, ην νπνίν πξνεγνπκέλσο έρεη „απαεξσζεί‟ κε ξνή αέξηνπ άδσηνπ γηα 20 ιεπηά. 

Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζζήθεο ην δηάιπκα αλαδεχεηαη γηα 24 επηπιένλ ψξεο ζε 

ζεξκνθξαζία 120
O
C

91
. Σειηθψο, παξαηεξείηαη ν ζρεκαηηζκφο ιεπθνχ ηδήκαηνο, ην 

νπνίν θαηαβπζίδεηαη κε θπγνθέληξεζε ζε πεδίν 8000 x g γηα 15 ιεπηά. Αθνινπζεί 

έθπιπζε δχν θνξέο κε απηνληζκέλν H2O θαη θπιάζζεηαη ηειηθά σο ζηεξεφ θαη σο 

αηψξεκα ζε H2O γηα λα απνθεπρζεί ε ζπζζσκάησζε ησλ ζσκαηηδίσλ. 

 

χλζεζε Dy2(OH)5xH2O 

Ζ ζχλζεζε ηνπ Dy2(OH)5xH2O είλαη παξεκθεξήο κε ηε ζχλζεζε ηνπ 

Gd2(OH)5xH2O. χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Miyata, έγηλε πξνζζήθε ησλ εμήο 

δηαιπκάησλ: α) 30 ml Dy(NO3)3 0.225M θαη 0.675M Mg(NO3)2 θαη β) 15 ml NaOH 

0.5 Μ. Ζ πξνζζήθε έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην pH λα παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 7.0 

± 0.5. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζζήθεο ην δηάιπκα αλαδεχεηαη γηα 24 επηπιένλ ψξεο ζε 

ζεξκνθξαζία 120
O
C. ηε ζπλέρεηα ην ίδεκα θαηαβπζίδεηαη κε θπγνθέληξεζε ζε 

πεδίν 8000 x g γηα 15 min, μεπιέλεηαη δχν θνξέο κε απηνληζκέλν H2O θαη 

θπιάζζεηαη σο ζηεξεφ θαη σο αηψξεκα ζε H2O. 

 

Υεκηθή ηξνπνπνίεζε ζσκαηηδίσλ Gd2(OH)5NO3 

Σξνπνπνίεζε κε ακηλνκάδεο 

Ζ αληίδξαζε ηξνπνπνίεζεο κε APTS βαζίζηεθε ζε γλσζηέο απφ ηε 

βηβιηνγξαθία δηαδηθαζίεο ηφζν ζε LDH 
92,93 

φζν θαη ζε αξγηινππξηηηθά πιηθά.
94
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πγθεθξηκέλα, 100 mg Gd2(OH)5NO3 επαλαησξνχλαηαη ζε 50ml ηνινπφιηνπ, 

ε νπνία πεξηέρεη 3mM (3-aminopropyl)-trimethoxysilane. ηε ζπλέρεηα ην κίγκα 

αλαδεχεηαη ζηνπο 60 
O
C γηα 4 ψξεο. Αθνχ θξπψζεη, ην δηάιπκα θπγνθεληξείηαη ζηα 

18000 x g γηα 15 ιεπηά, ην ίδεκα μεπιέλεηαη δχν θνξέο κε κεζαλφιε θαη ηειηθά 

μεξαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

 

Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε θνιηθνχ νμένο 

ε 40 ml DMSO δηαιχνληαη 1mmol θoιηθνχ νμένο, 1mmol DCC θαη 1 mmol 

ππξηδίλε. Αθνινπζεί αλάδεπζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα κηζή ψξα ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε ελεξγνπνίεζε ησλ θαξβνμπινκάδσλ ηνπ θνιηθνχ νμένο. ηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ζηάγδελ δηάιπκα DMSO (10 ml) πνπ πεξηέρεη 100 mg 

ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3-(Si-NH2) θαη ην κίγκα αλαδεχεηαη γηα 4h. Σν ηειηθφ 

πξντφλ απνκνλψλεηαη κε θπγνθέληξεζε ζηα 18000 x g γηα 15 ιεπηά θαη μεπιέλεηαη 

δχν θνξέο κε 80 ml DMSO. 

 

Φαζκαηνθσηνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο θνιηθνχ νμένο 

Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνιηθνχ νμένο ζην λαλνυβξίδην πνπ 

παξαζθεπάζηεθε βαζίζηεθε ζηε κέηξεζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο δψλεο απνξξφθεζεο 

ζην ειεθηξνληθφ θάζκα ππεξηψδνπο-νξαηνχ. Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απνξξφθεζεο ηνπ δείγκαηνο απαηηείηαη ε δηάιπζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ 

Gd2(OH)5NO3, ψζηε ην δηάιπκα πνπ ζα πξνθχςεη λα είλαη δηαπγέο. Έηζη επηιέρζεθε 

σο δηαιχηεο έλα κίγκα πδξνρισξηθνχ νμένο θαη αηζαλφιεο ζην νπνίν δηαιχεηαη ηφζν 

ην Gd2(OH)5NO3 φζν θαη ην νξγαληθφ κφξην. πγθεθξηκέλα ζε 80 % αηζαλφιε – 20 

% λεξφ, νμηληζκέλν κε 0.2 Μ HCl, δηαιχζεθαλ κεξηθά mg δείγκαηνο έηζη ψζηε ε 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπ λα είλαη κεηαμχ 50 – 500 κg / ml. Μεηά απφ 10 min αλάδεπζε ην 

αλφξγαλν κέξνο ηνπ δείγκαηνο έρεη δηαιπζεί θαη κεηξάηαη ε απνξξφθεζε ζην 

ραξαθηεξηζηηθφ κήθνο θχκαηνο γηα θάζε έλσζε. Σν θνιηθφ νμχ απνξξνθά ζηα 

294nm θαη έρεη ζπληειεζηή απνξξφθεζεο 19.6 cm
-1

mM
-1

. Ο ζπληειεζηήο 

απνξξφθεζεο πξνζδηνξίζηεθε έπεηηα απφ ηε κέηξεζε πξνηχπσλ δηαιπκάησλ  
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ρήκα 12. Γνκή ηνπ θνιηθνχ νμένο. 

 

Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε βηνηίλεο 

 ε 50ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο 15mM KH2PO4 pH=7.3 εηζάγνληαη 2mmol 

βηνηίλεο, 3.75mmol EDC θαη 0.75mmol NHS. Αθνινπζεί κηζή ψξα αλάδεπζεο θαη 

πξνζζήθεο 100mg ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3 κε ακηλνκάδεο. Σν κίγκα 

αλαδεχεηαη γηα 24 ψξεο ζηνπο 4 
Ο
C. Σν ηειηθφ πξντφλ απνκνλψλεηαη κε 

θπγνθέληξεζε ζηα 10000 x g γηα 15 ιεπηά θαη μεπιέλεηαη δχν θνξέο κε H2O. 

 

Σξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Gd2(OH)5NO3 κε θαξβνμπινκάδεο 

ε 50ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 2-carboxyethyl phosponic acid 0.4% w/v pH=8 

εηζάγνληαη ζηάγδελ 50ml πδαηηθνχ αησξήκαηνο 0.2% w/v Gd2(OH)5NO3. Σν κίγκα 

αλαδεχεηαη γηα 30 ιεπηά. Αθνινπζεί δηαρσξηζκφο ησλ ζσκαηηδίσλ κε θπγνθέληξεζε 

ζηα 8000g γηα 15ιεπηά θαη δχν εθπιχζεηο κε H2O.  

 

Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε ATP 

ε 15ml ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο 15mM KH2PO4 pH=7.3 εηζάγνληαη 20mM 

EDC θαη 50mg ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3 κε θαξβνμπινκάδεο. Σν κίγκα 

αλαδεχεηαη γηα 30 ιεπηά θαη αθνινπζεί πξνζζήθε 5ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 

ATP(0.3g). Σν ηειηθφ πξντφλ απνκνλψλεηαη κε θπγνθέληξεζε ζηα 10000 x g γηα 15 

min θαη μεπιέλεηαη δχν θνξέο κε H2O. 

 

Παξεκβνιή νξγαληθψλ κνξίσλ κεηαμχ ησλ ζηνηβάδσλ 

Ζ ζχλζεζε ησλ λαλνυβξηδίσλ κε νξγαληθά κφξηα βαζίζηεθε ζηελ 

ηνλαληαιιαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Gd2(OH)5NO3. Δπηηπρεκέλε αληνλαληαιιαγε 

επηηεχρζεθε γηα ηα παξαθάησ νξγαληθά κφξηα: ηα ακηλνμέα αζπαξηηθφ θαη 

γινπηακηθφ, θαη ηα κφξηα παικηηηθφ θαη SDS. ε φιεο ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ρξεζηκνπνηήζεθε απηνληζκέλν λεξφ πνπ έρεη απαεξσζεί ππφ 
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ξνή αδψηνπ γηα 20 ιεπηά. Δπίζεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε αληίδξαζεο ην 

πξντφλ ζπιιέγεηαη κε θπγνθέληξεζε θαη ην ίδεκα μεπιέλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

κε H2O. ηε ζπλέρεηα είηε δηεζείηαη ππφ θελφ θαη μεξαίλεηαη, ή θπιάζζεηαη ζε κνξθή 

αησξήκαηνο ζε ζθξαγηζκέλν δνρείν. 

 

Gd2(OH)5NO3-γινπηακηθφ 

 Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ λαλνυβξηδίνπ Gd2(OH)5NO3-γινπηακηθφ δηαιχνληαη 

0.10g (13,6mmol) γινπηακηθνχ ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 10 mM Tris. Σν pH 

ξπζκίδεηαη ζην 9.5 θαη θαηφπηλ πξνζηίζεηαη θαηάιιεινο φγθνο αησξήκαηνο 

Gd2(OH)5NO3 πνπ πεξηέρεη 0.10g Gd2(OH)5NO3. Μεηά ηελ πξνζζήθε ν ηειηθφο 

φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο ηεο αληίδξαζεο είλαη 50 ml. Ζ αληίδξαζε νινθιεξψλεηαη κεηά 

απφ 24 ψξεο αλάδεπζεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

 

Gd2(OH)5NO3-αζπαξηηθφ 

ε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα Tris 50 mM πξνζηίζεηαη 45mmol αζπαξηηθνχ  θαη 

ξπζκίδεηαη ην pH ζην 10.0 κε ηελ πξνζζήθε δηαιχκαηνο NaOH. Έπεηηα πξνζηίζεηαη 

θαηάιιεινο φγθνο αησξήκαηνο Gd2(OH)5NO3 πνπ πεξηέρεη 0.10 g Gd2(OH)5NO3.  Σν 

κίγκα ηειηθνχ φγθνπ 50 ml, αλαδεχεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 24 ψξεο. 

 

Gd2(OH)5NO3-παικηηηθφ νμχ 

Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ λαλνυβξηδίνπ Gd2(OH)5NO3-παικηηηθνχ, 10 ml  

δηαιχκαηνο παικηηηθνχ (3.6% w/v ζε αηζαλφιε) πξνζηέζεθαλ ζε πδαηηθφ δηάιπκα 

πνπ πεξηέρεη απνξξππαληηθφ triton (0.04 g, 1% w/w) θαη 5 mmol Tris, ξπζκηζκέλν ζε 

pH=9. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη αηψξεκα Gd2(OH)5NO3 πνπ πεξηέρεη 0.20 g 

Gd2(OH)5NO3 ψζηε ν ηειηθφο φγθνο ηνπ κίγκαηνο ηεο αληίδξαζεο λα είλαη 50 ml. Ζ 

ηνλαληαιιαγή νινθιεξψλεηαη κε αλάδεπζε γηα 24 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

 

Gd2(OH)5NO3- SDS 

Σν SDS αξρηθά γηα λα δηαιπζεί ζεξκαίλεηαη ζηνπο 60
ν
C χζηεξα απφ εηζαγσγή  

0.1mmol SDS ζε 40ml δηαιχκαηνο Tris 10mΜ pH=7. ε απηφ ην δηάιπκα 

πξνζηίζεηαη θαηάιιεινο φγθνο ηνπ αησξήκαηνο ηνπ Gd2(OH)5NO3 πνπ αληηζηνηρεί ζε 

0.20 g Gd2(OH)5NO3. Ο ηειηθφο φγθνο ηνπ κίγκαηνο ηεο αληίδξαζεο ζπκπιεξψλεηαη 

ζηα 50 ml θαη ην pH ξπζκίδεηαη ζην 7.0. Ζ ηνλαληαιιαγή νινθιεξψλεηαη κε 

αλάδεπζε γηα 24 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 60
ν
C. 
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Gd2(OH)5-λαιηδημηθνχ 

Ζ ζχλζεζε ηνπ λαλνπβξηδίνπ Gd2(OH)5-λαιηδημηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

αλάινγν ηξφπν κε απηή ηνπ Gd2(OH)5NO3. πγθεθξηκέλα ζε 50ml δηαιχκαηνο 

λαιηδημηθνχ νμένο 4% w/v πξνζηέζεθαλ ζηάγδελ ηα πδαηηθά δηαιχκαηα α) 0.225M 

Gd(NO3)3 θαη 0.675M Mg(NO3)2 φγθνπ 30ml θαη β) 1Μ NaOH, έηζη ψζηε ην pH λα 

παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 7. Αθνινχζεζε ζέξκαλζε γηα 24 ψξεο ζηνπο 60
o
C, 

θπγνθέληξεζε θαη εθπιχζεηο ηνπ ηδήκαηνο κε απηνληζκέλν λεξφ. 

 

ρήκα 13. Γνκή ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο. 

 

Φαζκαηνθσηνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο λαιηδημηθνχ νμένο 

Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο ήηαλ αλάινγνο κε απηφλ 

ηνπ θνιηθνχ. Ζ ραξαθηεξηζηηθή δψλε ηνπ θάζκαηνο ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο 

εκθαλίδεηαη ζηα 320 nm. Ο αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο πξνζδηνξίζηεθε 

ζηα 9.8cm
-1

 mM
-1

. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε απνξξφθεζε ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο  

νθείιεηαη ζην ζχκπινθν ηνπ αληηβηνηηθνχ κε ηφληα Mg
2+ 95

. Έηζη, γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ φκνηεο ζπλζήθεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο πξφηππεο θακπχιεο νη 

κεηξήζεηο ησλ πξνηχπσλ δηαιπκάησλ λαιηδημηθνχ νμένο έγηλαλ παξνπζία 5 mM 

MgCl2. 

 

Δλαπφζεζε θχιισλ Gd2(OH)5NO3 πάλσ ζε silica wafer 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ πιαθίδηα silicon wafers (100). Αξρηθά δεκηνπξγείηε έλα 

ζηξψκα νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαθηδίνπ, έπεηηα απφ επίδξαζε 

ησλ νμέσλ H2SO4 – H2O2 (4:1) θαη ζέξκαλζε ζηνπο 90 
O
C γηα 10 ιεπηά

96
. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ απνκαθξχλνληαη επίζεο θαη νη πξνζκείμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ  πιαθηδίνπ. Αθνινπζεί έθπιπζε ησλ πιαθηδίσλ κε H2O.  



54 

 

 ηε ζπλέρεηα, 2mg Gd2(OH)5NO3 αησξνχληαη ζε δηαιχηε βνπηαλφιε 

εθαξκφδνληαο ππέξερνπο γηα πεξίπνπ 5 ψξεο. Αθνινπζεί ε εηζαγσγή ησλ πιαθηδίσλ 

ζε απηφ ην αηψξεκα ζσκαηηδίσλ, παξνπζία ππεξήρσλ γηα 1 ψξα. Σα πιαθίδηα ζηα 

νπνία έρνπλ ελαπνηεζεί ηα θχιια ηνπ γαδνιηλίνπ κεηαθέξνληαη ζε θαζαξή 

βνπηαλφιε παξνπζία ππεξήρσλ ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ραιαξά δεζκεπκέλα 

ζσκαηίδηα. Σέινο μεπιέλνληαη κε H2O. 

 

χλζεζε Gd(OH)3 

 Ζ ζχλζεζε ηνπ Gd(OH)3 είλαη φκνηα κε ηε ζχλζεζε ηνπ Gd2(OH)5xH2O. Με 

κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε ηελ ηηκή ηνπ pH. Ζ παξαζθεπή ηνπ Gd(OH)3 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε pH=10. πγθεθξηκέλα, ηα δηαιχκαηα α) 0.225M Gd(NO3)3 θαη 

0.225M Mg(NO3)2 θαη β) 1M NaOH εηζάγνληαη ζηάγδελ ζε 50 ml Ζ2Ο, κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ δχν δηαιπκάησλ λα δηαηεξεί ην pH ζηαζεξφ θαη ίζν κε 10. Ζ ζχλζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία αδψηνπ θαη ππφ αλάδεπζε. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζζήθεο 

ην κίγκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 120
Ο
C γηα 24 ψξεο παξνπζία ςπθηήξα. Αθνινπζεί 

θπγνθέληξεζε ζηα 15000 g γηα 15 ιεπηά, εθπιχζεηο κε απηνληζκέλν λεξφ θαη ηέινο 

μήξαλζε. 

 

Υεκηθή ηξνπνπνίεζε ζσκαηηδίσλ Gd(OH) 3 

Δπηθάιπςε Gd(OH)3 κε PLA 

ε 10ml ηνινπνιίνπ δηαιχνληαη 145mmol L-lactide. Σν δηάιπκα ζεξκαίλεηαη 

θαη αθνινπζεί πξνζζήθε ζηάγδελ 5ml αησξήκαηνο Gd(OH)3 (100mg) θαη 0,02mmol 

Sn(Oct)2. Ζ αληίδξαζε επσάδεηαη γηα 5 εκέξεο ζηνπο 100
ν
C. Αθνινπζεί 

θπγνθέληξεζε θαη εθπιχζεηο κε CCl2H2, αηζαλφιε θαη H2O. 

 

Σξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο Gd(OH)3 κε ακηλνκάδεο 

Σα ζσκαηίδηα Gd(OH)3 ηξνπνπνηήζεθαλ έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπο άκηλν-νκάδεο, φκνηα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Gd2(OH)5NO3. 

πγθεθξηκέλα, 100 mg Gd(OH)3 επαλαησξνχλαηαη ζε 50ml κεζαλφιεο, ε νπνία 

πεξηέρεη 3mM (3-aminopropyl)-trimethoxysilane. ηε ζπλέρεηα ην κίγκα αλαδεχεηαη 

ζηνπο 60 
O
C γηα 4 ψξεο. Αθνινπζεί δηαρσξηζκφο ησλ ζσκαηηδίσλ κε θπγνθέληξεζε 

ζηα 8000g γηα 15 ιεπηά θαη δχν εθπιχζεηο κε H2O.  
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Οκνηνπνιηθή δέζκεπζε ηξππηνθάλεο 

 ε 20ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ηξππηνθάλεο (0.021mM) εηζάγνπκε 1.5mmol 

EDC θαη 0.3mmol NHS. Έπεηηα απφ αλάδεπζε 1 ψξαο γίλεηαη πξνζζήθε 25mg 

ηξνπνπνηεκέλνπ Gd(OH)3 κε ακηλνκάδεο. Σν κίγκα αλαδεχεηαη γηα 30 ιεπηά. 

Αθνινπζεί δηαρσξηζκφο ησλ ζσκαηηδίσλ κε θπγνθέληξεζε ζηα 8000g γηα 15ιεπηά 

θαη δχν εθπιχζεηο κε H2O.  

 

Αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηκπθεηηαθέο ηδηφηεηεο ησλ Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 

Μειεηήζεθαλ νη αληηκηθξνβηαθέο θαη αληηκπθεηηαθέο ηδηφηεηεο ησλ 

Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3.Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή 

Bauer- Kirby θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα : 

1. Λακβάλεηαη κε θξίθν κηθξφ ηκήκα απφ 4-5 απνηθίεο θαζαξνχ 

θαιιηεξγήκαηνο ηνπ κηθξννξγαληζκνχ θαη ηνπνζεηείηαη ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα κε 4 

ml ζξεπηηθνχ LB γηα ηα βαθηήξηα Escherichia Coli InvaF1 θαη YPD γηα ηνπο κχθεηεο 

Sacharomyces Cerivisae pNAY1. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηειερψλ δελ απαηηείηαη παξνπζία αληηβηνηηθψλ κέζα ζην ζξεπηηθφ πιηθφ. 

2. Γίλεηαη επψαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηνπο 35-37 C γηα 24 ψξεο. Ζ 

ζνιεξφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ζην ηέινο ηεο επψαζεο πξέπεη λα είλαη ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηνπ πξφηππνπ ζνισζηκεηξηθνχ δηαιχκαηνο McFarland No 0.5, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε ππθλφηεηα θπηηάξσλ ίζε κε 1x10
5
 θχηηαξα/ ml. 

3. Πξνζαξκφδεηαη ε ζνιεξφηεηα ηνπ θαιιηεξγήκαηνο κε θπζηνινγηθφ 

νξφ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν McFarland 0,5 ην νπνίν απνηειείηαη απφ 0.5ml 0.048Μ 

BaCl2 θαη 99.5ml 1% Ζ2SO4. Ζ αξαίσζε γίλεηαη αξρηθά ιακβάλνληαο 1ml ηνπ 

θαιιηεξγήκαηνο θαη αλακηγλχνληαο ην κε 1ml θπζηνινγηθφ νξφ.  Πξαγκαηνπνηείηαη 

έληνλε αλάδεπζε κε Vortex, θαη ζηελ ζπλέρεηα, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ε 

ζνιεξφηεηα πξνζαξκφδεηαη πεξαηηέξσ.  

 4. ηε ζπλέρεηα, εκβαπηίδεηαη βακβαθνθφξνο ζηπιεφο ζην θαιιηέξγεκα θαη ε 

πεξίζζεηα απνκαθξχλεηαη κε πίεζε ηνπ ζηπιενχ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ. 

 5. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ελνθζαικίζκαηνο γίλεηαη κε επίζηξσζε πξνο ηξεηο 

δηεπζχλζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ βακβαθνθφξν ζηπιεφ. Ζ επίζηξσζε γίλεηαη θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν γηα λα επηηεπρζεί ε ζπξξένπζα αλάπηπμε ηνπ βαθηεξίνπ ή ηνπ 

κχθεηα (ζρήκα 14). 
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ρήκα 14. Αλαπαξάζηαζε ησλ ηξηψλ δηεπζχλζεσλ θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη ε επίζηξσζε ησλ 

ηξπβιίσλ. 

 

6.  Μεηά ηελ παξέιεπζε 5-15 , ηνπνζεηνχληαη νη δίζθνη αληηβηνηηθψλ, νη 

νπνίνη πξνεγνπκέλσο έρνπλ απνζηεηξσζεί θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη ηνπνζεηεζεί ε 

επηζπκεηή πνζφηεηα ηεο νπζίαο πνπ εμεηάδεηαη. Σα ηξπβιία ηνπνζεηνχληαη γηα 

επψαζε ζηνπο 37 ºC, γηα 24 ψξεο γηα ηα βαθηήξηα θαη 48 ψξεο γηα ηνπο κχθεηεο, 

φπσο πάληα αλεζηξακκέλα γηα λα απνθεχγεηαη ε αθπδάησζε ηνπ πιηθνχ. 

 

Δθηφο απφ ηνπο δίζθνπο πνπ είλαη εκπνηηζκέλνη κε ηελ επηζπκεηή νπζία,  

παξαζθεπάδεηαη θαη ζεηξά δίζθσλ πνπ είλαη εκπνηηζκέλνη κε 10 κl δηαιχκαηνο 

Ampicillin 50 mg/ml ψζηε ε ηειηθή πνζφηεηα ακπηθηιιίλεο λα είλαη 0.5 mg, θαη 

δίζθνη πνπ είλαη εκπνηηζκέλνη κε 10 κl δηαιχκαηνο Miconazole 1 mg/ml ψζηε ε 

ηειηθή πνζφηεηα κηθνλαδφιεο λα είλαη 0.01 mg. Οη δίζθνη απηνί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο ζεηηθνί κάξηπξεο, δειαδή σο κάξηπξεο πνπ ζρεκαηίδνπλ μεθάζαξεο δψλεο 

αλαζηνιήο ζηα ηξπβιία κε ηνπο κηθξννξγαληζκνχο Ε. coli θαη S. Cer. αληίζηνηρα. Χο 

αξλεηηθφο κάξηπξαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη δίζθνο, ν νπνίνο δελ 

έρεη εκπνηηζηεί κε ηίπνηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ  ζα εκθαλίζεη θακία αλαζηνιή ζηα 

ζηειέρε πνπ αλαπηχζζνληαη.  

Οη δίζθνη ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο ζην άγαξ ψζηε ηα θέληξα ηνπο λα 

απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2.5 cm κεηαμχ ηνπο ελψ ε απφζηαζε ηνπ θάζε δίζθνπ απφ ηα 

ηνηρψκαηα ηνπ ηξπβιίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.5 cm. Απηφ έρεη σο ζηφρν λα 

απνθεπρζεί ε επηθάιπςε ησλ δσλψλ αλαζηνιήο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο δψλεο αλαζηνιήο απφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ ηξπβιίνπ. ε θάζε ηξπβιίν 
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ηνπνζεηνχληαη ηξεηο δίζθνη: έλαο κε ηελ πξνο εμέηαζε νπζία, έλαο ζεηηθφο κάξηπξαο 

θη έλαο αξλεηηθφο κάξηπξαο. 

Με ην πέξαο 24 ή 48 σξψλ αληίζηνηρα κεηξψληαη ηα απνηειέζκαηα. Ζ 

κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ ηεο δψλεο αλαζηνιήο, γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα. αλ φξην ηεο δψλεο αλαζηνιήο ζεσξείηαη ην ζεκείν φπνπ δελ παξαηεξείηαη 

κηθξνβηαθή αλάπηπμε κε γπκλφ κάηη. 

 

Μεηξήζεηο ραιαξσζηκφηεηαο 

Ο δηακήθεο ρξφλνο ραιάξσζεο Σ1 πξνζδηνξίζηεθε κε ηε βνήζεηα NMR 

(Bruker DPX-300), ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αληίζηξνθεο αλάθηεζεο (Inversion 

Recovery)
97

. Πξφθεηηαη γηα κηα απιή ηερληθή, θαηά ηελ νπνία ε καγλήηηζε 

ηζνξξνπίαο M0, ελψ αξρηθά θαηεπζχλεηαη θαηά κήθνο ηνπ ζηαηηθνχ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ B0, ζηε ζπλέρεηα αληηζηξέθεηαη απφ έλα παικφ 180
ν
. Σφηε ε καγλήηηζε 

αξρίδεη λα ραιαξψλεη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε Η0(1-2 Α exp(-η/T1)), θαηά ηελ δηάξθεηα 

πεξηφδνπ ραιάξσζεο η. Γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο καγλήηηζεο ζην 

επίπεδν x,y, εθαξκφδεηαη έλαο δεχηεξνο παικφο 90
ν
. Ζ κέηξεζε επαλαιακβάλεηαη κε 

δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο ρξφλνπο ραιάξσζεο. 

 

ρήκα 15. Απεηθφληζε ησλ 3 ζηαδίσλ ηεο αληίζηξνθεο αλάθηεζεο. Α) Αληηζηξνθή ηεο 

αλάθηεζεο έπεηηα απφ εθαξκνγή παικνχ 180
ν
, Β) ραιάξσζε ηεο καγλήηηζεο ζηελ αξρηθή ηεο 

ζέζε θαη C) κεηαθνξά ηεο καγλήηηζεο ζηνλ Y άμνλα έπεηηα απφ ηελ εθαξκηγή παικνχ 90
ν
. 

 

 ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ νπζηψλ πνπ 

αλαιχζεθαλ.  
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Έλσζε πγθέληξσζε 

Gd2(OH)5NO3 0.0429mM 

Gd(OH)3 0.0591mM 

Gadoteric acid (DTPA) 0.01mΜ 

 Dimeglumin gadopentate – 

DOTA (Magnevist) 

0.01mΜ 

Πίλαθαο 3 Δλψζεηο πνπ πξνζδηνξίζηεθε ην Σ1 

 

Σα δείγκαηα πεξηείραλ 9% D2O γηα λα „θιεηδσζεί‟ ην ζήκα ηνπ πξσηνλίνπ. Σν 

πεδίν αληηζηνηρνχζε ζηα 7T θαη ε ζεξκνθξαζία ήηαλ 297 K. Παξάιιεια εθηηκήζεθε 

ην T1 ηνπ θαζαξνχ H2O. 

 

Υαξαθηεξηζκφο  

Σα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ειήθζεζαλ ζε πεξηζιαζίκεηξν 

Rigaku RINT 2000 κε πεγή αθηίλσλ Υ Cu Κα (ι=1.54 Å) κε ηάζε 40kV θαη έληαζε 

178mA. Γηα ηα θάζκαηα ππεξχζξνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζκαηνθσηφκεηξν Thermo-

Electron Nicolet 6700 κε αληρλεπηή DTGS KBr. Σα θάζκαηα ππεξηψδνπο-νξαηνχ 

ειήθζεζαλ ζε θαζκαηνθσηφκεηξν SLM-Aminco DW2000. Σα θάζκαηα θζνξηζκνχ 

ειήθζεζαλ ζε θζνξηζκφκεηξν Aminco- Bowman Series 2. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ κε 

ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα Pyris Diamond TG/DTA ηεο 

Perkin Elmer θαη επηιέρζεθε ηαρχηεηα αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 10 
ν
C / min. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

χλζεζε θαη ραξαθηεξηζκφο ησλ LDH 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ X 

  O ραξαθηεξηζκφο ησλ ζηνηβαγκέλσλ δηπιψλ πδξνμεηδίσλ βαζίζηεθε θπξίσο 

ζηελ αλάιπζε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ θαη κε θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ. Με ηελ 

πξψηε ηερληθή ιακβάλνληαη δνκηθά ζηνηρεία γηα ην LDH κε θπξηφηεξν απφ απηά ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ αλφξγαλσλ ζηξσκάησλ (d-spacing). Ζ απφζηαζε 

απηή εμαξηάηαη ηφζν απφ ην είδνο ησλ αληφλησλ ζηα ελδηάκεζα ζηξψκαηα φζν θαη 

απφ ηελ ππθλφηεηα θνξηίνπ ησλ αλφξγαλσλ ζηξσκάησλ. Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη 

ηα δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ησλ LDH πνπ ζπληέζεθαλ. Όπνπ ζεκεηψλνληαη 

θαη νη δείθηεο Miller γηα θάζε θνξπθή. 

Σν δηάγξακκα πεξίζιαζεο ηνπ LDH MgAl είλαη έλα ηππηθφ δηάγξακκα κε 

νμείεο θαη πςειήο έληαζεο θνξπθήο (ζρήκα 16). Σν d-spacing ππνινγίδεηαη ζηα 

7.97Å. Όκνην είλαη θαη ην δηάγξακκα ηνπ LDH MgAlDy, πξάγκα πνπ δειψλεη φηη 

πξνζζήθε κηθξνχ πνζνζηνχ δπζπξφζηνπ δελ επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ. Σν 

d-spacing ππνινγίδεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 8.03Å. 

 
ρήκα 16. Γηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ησλ LDH MgAl-NO3 και 

 LDH MgAlDy-NO3. 

 

Ζ ζχλζεζε LDH MgDy δελ ήηαλ επηηπρήο φπσο παξαηεξείηαη θαη απφ ην 

δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ηνπ ζρήκαηνο 17. Οη θνξπθέο πνπ εκθαλίδνληαη 

πηζαλφηαηα νθείινληαη ζε νμείδηα ησλ κέηαιισλ θαη Mg(OH)2 πνπ ζρεκαηίζηεθαλ 

θαηά ηε ζχλζεζε. Ο ιφγνο ηεο απνηπρίαο ζχλζεζεο LDH MgDy πηζαλφλ νθείιεηαη 

ζηελ δηαθνξά ηεο ηνληηθήο αθηίλαο ηνπ Mg
2+

 θαη Dy
3+

, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη 

δπλαηή ε νξγάλσζε ηνπ LDH. 
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Σχήμα 17. Διαγράμματα περίθλαςησ ακτίνων Χ τησ προςπάθειασ ςφνθεςησ LDH MgDy-NO3. 

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ LDH MgMn-NO3 δελ ήηαλ επηηπρήο. Σν δηάγξακκα 

πεξίζιαζεο αθηίλσλ X θαλέξσζε φηη ε θάζε πνπ ζπληέζεθε απνηειείην 

απνθιεηζηηθά απφ Mg(OH)2. 
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Σχήμα 18. Διαγράμματα περίθλαςησ ακτίνων Χ τησ προςπάθειασ ςφνθεςησ LDH MgMn. 

 

Σα δηαγξάκκαηα LDH MgMnAl θαη LDH MgMnAlDy είλαη αξθεηά φκνηα θαη 

έρνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή κνξθή πνπ έρνπλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ θπιινεηδψλ 

πιηθψλ. Με ην d-spacing λα πξνζδηνξίδεηαη ζε 7.95 θαη 8.00Å αληίζηνηρα.  
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ρήκα 19. Γηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ LDH MgMnAl-NO3. 
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ρήκα 20. Γηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ LDH MgMnAlDy-NO3. 

 

Σα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X γηα ηα LDH MgFe θαη LDH MgFeDy 

εκθαλίδνπλ θνξπθέο ζηηο ίδηεο γσλίεο θαη κε αλάινγε έληαζε, πνπ παξαπέκπνπλ ζηε 

δνκή ηνπ „θιαζηθνχ‟ LDH MgAl. Ζ πξνζζήθε κηθξνχ πνζνζηνχ δπζπξφζηνπ ζηελ 

αληίδξαζε ζχλζεζεο δελ κεηαβάιεη ηελ δνκή ηνπ αλφξγαλνπ πιηθνχ. To d-spacing 

ήηαλ 8.12 γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε θαη 8.17Å γηα ηελ δεχηεξε.  
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ρήκα 21. Γηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ LDH MgFe-NO3. 
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ρήκα 22. Γηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ LDH MgFeDy-NO3. 

 

Σελ θαιχηεξε νξγάλσζε δηαπηζηψλεηαη φηη δηαζέηεη ην LDH MnAl, 

αλεμαξηήησο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ αληφληηνο (CΟ3
2

 ή ΝΟ
3

). Οη θνξπθέο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε νμχηεηα 

θαη ηελ πςειφηεξε έληαζε. Σαπηφρξνλα φκσο εκθαλίδνληαη κηα ζεηξά απφ θνξπθέο, 

νη νπνίεο νθείινληαη ζε πξνζκίμεηο ηνπ πιηθνχ. 
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Σχήμα 23. Διαγράμματα περίθλαςησ ακτίνων Χ του LDH MnAl-NO3. 
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ρήκα 24. Γηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ LDH MnAl-CO3. 

 

 ηνλ πίλαθα 4 εκθαλίδνληαη νη δηαζηξσκαηηθέο απνζηάζεηο ησλ LDH πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ επηηπρψο. 
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Σχπνο LDH Αληφλ d-spacing (Å) 

Mg-Al NO3
- 

8.04 

Mg-Al-Dy NO3
- 

7.97 

Mg-Mn-Al NO3
- 

7.95 

Mg-Mn-Al-Dy NO3
- 

8.00 

Mg-Fe NO3
- 

8.12 

Mg-Fe-Dy NO3
- 

8.17 

Mn-Al NO3
- 

7.95 

Mn-Al CO3
2- 

7.61 

Πίλαθαο 4. Υαξαθηεξηζηηθέο δηαζηξσκαηηθέο απνζηάζεηο ησλ LDH πνπ ζπληέζεθαλ. 

 

Φαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ ιακβάλνληαη κε θαζκαηνζθνπία 

ππεξχζξνπ IR. Οη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ πεινχ εκθαλίδνληαη ζηα 670 cm
-1

 

θαη 445 cm
-1

 πνπ νθείινληαη ζηνπο δεζκνχο κεηάιισλ κε ηα πδξνμχιηα θαζψο επίζεο 

θαη κηα επξεία θνξπθή ζηα 3500 cm
-1

 πνπ νθείιεηαη ζηε δφλεζε ηάζεο ησλ 

πδξνμπιίσλ ησλ κεηαιιηθψλ ζηξσκάησλ. 

 Ζ πεξηνρή 1000 cm
-1

 έσο θαη 2000 cm
-1

είλαη ε πεξηνρή πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ελδηάκεζνπ αληφληνο θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ πειφ. Έηζη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελδηάκεζν αληφλ 

είλαη ληηξηθφ, εκθαλίδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ζηνπο 1380 cm
-1

, 1760 cm
-1

 

θαη 825 cm
-1

. 

Ζ παξνπζία ησλ αλζξαθηθψλ ηφλησλ ζην LDH-CO3 γίλεηαη εκθαλήο απφ ηε 

ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή ηεο δφλεζεο λ3 ζηνπο 1360 cm
-1

 θαζψο θαη ηε δφλεζε λ4 

ζηνπο 685 cm
-1 98,99

. Οη επηπιένλ θνξπθέο πνπ παξαηεξνχληαη απνδίδνληαη ζηε 

δφλεζε θάκςεο ηνπ H2O ζηνπο 1630 cm
-1

 θαη ζηηο δνλήζεηο ησλ δεζκψλ ησλ 

κεηάιισλ κε ηα πδξνμχιηα
100

 ζηνπο 450 cm
-1

, 550 cm
-1

, 780 cm
-1

 680 cm
-1

 θαη 945 

cm
-1

 (ζρήκα30). 

 Αθνινπζνχλ ηα θάζκαηα ππεξχζξνπ γηα ηα LDH πνπ ζπληέζεθαλ. 
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ρήκα 25. Φάζκα ππεξχζξνπ γηα ην LDH MgAl-NO3. 

 
ρήκα 26. Φάζκα ππεξχζξνπ γηα ην LDH MgMnAl-NO3. 

 

 
ρήκα 27. Φάζκα ππεξχζξνπ γηα ην LDH MgMnAlDy-NO3. 
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ρήκα 28. Φάζκα ππεξχζξνπ γηα ην LDH FeMg-NO3. 

 
ρήκα 29. Φάζκα ππεξχζξνπ γηα ην LDH FeMgDy-NO3. 

 

 
ρήκα 30. Φάζκα ππεξχζξνπ γηα ην LDH MnAl-CO3. 
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Μαγλεηηθέο κεηξήζεηο 

Μαγλεηηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα αθφινπζα δείγκαηα LDH: 

MgMnAl, MgMnAlDy θαη FeMgDy. 

LDH MgMnAl 

Αξρηθά κειεηήζεθε ε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο ηνπ LDH 

MgMnAl ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία. Απφ ηε κνξθή ηεο θακπχιεο απηήο 

δηαπηζηψλεηαη ε παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ LDH MgMnAl
101

. ηε ζπλέρεηα 

απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο 1/ρ ζαλ ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ππνινγίζηεθε ε 

ζηαζεξά Curie θαη ε καγλεηηθή ξνπή κeff (πίλαθαο 5). ηελ πεξηνρή 20 – 40 K 

παξαηεξείηαη κηα „κε νκαιή‟ ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πηζαλφηαηα νθείιεηαη 

ζηελ παξνπζία πξνζκίμεσλ.  
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ρήκα 31. Κακπχιε καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο Vs  ζεξκνθξαζίαο ηνπ LDH MgMnAl-

NO3. 
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ρήκα 32. Κακπχιε Αληίζηξνθν ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο Vs  ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

LDH MgMnAl-NO3. 
 

LDH MgMnAlDy 

Σo LDH MgMnAlDy παξνπζηάδεη ηελ ηππηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παξακαγλεηηθψλ πιηθψλ. Απηφ ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ κνξθή ηεο θακπχιε ηεο 

καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζίαο (ζρήκα 33). 

Αθνινχζεζε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηαζεξάο Curie C=5.628emuK/mol απφ ηνλ 

αληίζηνηρν λφκν. Σν κeff πνπ αληηζηνηρεί ζηε ηηκή ηεο ζηαζεξάο C είλαη 6.71κΒ. 
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ρήκα 33. Κακπχιε καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο Vs  ζεξκνθξαζίαο ηνπ LDH 

MgMnAlDy-NO3. 
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ρήκα 34. Κακπχιε Αληίζηξνθν ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο Vs  ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

LDH MgMnAl-NO3. 
 

LDH FeMgDy 

Όκνηα ην LDH FeMgDy ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ παξακαγλεηηθφ πιηθφ, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ θακπχιε ρ – Σ. Έηζη πξνζδηνξίζηεθαλ ε ζηαζεξά Curie 

C=7.348emuK/mol θαη ε καγλεηηθή ξνπή κeff=7.667κΒ. 
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ρήκα 35. Κακπχιε καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο Vs  ζεξκνθξαζίαο ηνπ LDH FeMgDy-

NO3. 
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ρήκα 36. Κακπχιε Αληίζηξνθν ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο Vs  ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

LDH MgMnAl-NO3. 

 

LDH ζηαζεξά C (emuK/mol) κeff (κΒ) 

MgMnAl 3.641 5.398 

MgMnAlDy 5.628 6.71 

MgFeDy 7.348 7.667 

Πίλαθαο 5. Σηκέο ζηαζεξάο Curie θαη απνηειεζκαηηθήο κeff ησλ LDH. 

 

Παξαζθεπή νκνγελψλ αησξεκάησλ LDH 

Ζ θιαζζηθή κέζνδνο γηα ηελ ζχλζεζε LDH έπεηηα απφ θαζίδεζε ζε ζηαζεξφ 

pH, νδεγεί ζηελ παξαζθεπή LDH ηα νπνία απνηεινχληαη απφ κεγάια 

ζπζζσκαηψκαηα κε κέγεζνο ζσκαηηδίσλ κεηαμχ 1-10κm. Σν θάζε ζπζζσκάησκα 

απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο „θχιια‟ LDH. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην 

ππεξθείκελν πνπ πεξηέρεη απηά ηα ζπζζσκαηψκαηα λα είλαη αζηαζέο θαη ηα 

ζπζζσκαηψκαηα λα θαζηδάλνπλ γξήγνξα ζε πδαηηθά δηαιχκαηα. Αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο, φπσο ζε κεηαθνξά θπηηαξηθψλ θαξκάθσλ ή 

ζθηαγξαθηθψλ κέζσλ, είλαη απαξαίηεηε ε δηαζπνξά ησλ ζπζζσκαησκάησλ LDH ζε 

μερσξηζηά θχιια ζε έλα ζηαζεξφ αηψξεκα. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθαξκφζηεθε κηα απιή θαη ζρεηηθά απνηειεζκαηηθή 

πδξνζεξκηθή θαηεξγαζία, ε νπνία έρεη ζπζηεκαηηθά εμεηαζηεί γηα ηελ παξαζθεπή 

ζηαζεξψλ νκνγελψλ αησξεκάησλ LDH κε κνλφ-δηαζπαξκέλα ζσκαηίδηα. Με ηελ 

ηερληθή απηή πξνθχπηνπλ, ζεσξεηηθά, θχιια LDH κε δηαζηάζεηο 40-300nm
102

. 
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Χζηφζν, ηα ζσκαηίδηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία απηή ζηεξνχληαη 

δηαιπηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ζπζζσκαηψλνληαη θαη λα θαηαβπζίδνληαη κεηά απφ 

δηάζηεκα νιίγσλ σξψλ. 

 

  Υαξαθηεξηζκφο Gd2(OH)5NO3 θαη Dy2(OH)5NO3 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ X 

Σα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ πνπ ειήθζεζαλ γηα ην Gd2(OH)5NO3 

εκθαλίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αλαθιάζεηο ησλ LDH, κε κηα ζεηξά απφ ηζρπξέο 

(00l) θνξπθέο λα εκθαλίδνληαη σο ζηελέο ζπκκεηξηθέο γξακκέο ζε ρακειέο γσλίεο 

(ζρήκα 37). Οη θνξπθέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε δηαηάμεηο ζην ρψξν, νη νπνίεο έρνπλ 

απφζηαζε 9.11Å. Δπηπξνζζέησο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αζζελψλ κε βαζηθψλ 

αλαθιάζεσλ παξαηεξείηαη, ιφγσ ηεο πςειήο νξγάλσζεο ησλ ζηνηβάδσλ
103

. ε 

αληίζεζε κε ην Gd2(OH)5NO3, απηέο νη αλαθιάζεηο δελ παξαηεξνχληαη ζηα LDH. Σν 

κέζν κέγεζνο ηνπ θξπζηαιιίηε εθηηκήζεθε απφ ηε ζρέζε ηνπ Scherrer ζηα 394Å. 
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ρήκα 37. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ Gd2(OH)5NO3 

 

Αλάινγν είλαη ην δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X γηα ην Dy2(OH)5NO3. Ζ 

δηαζηξσκαηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ θχιισλ πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηνπ λφκνπ ηνπ 

Bragg ζηα 9.13Å (ζρήκα 38).  
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ρήκα 38. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ Dy2(OH)5NO3 

 

Φαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ 

Ζ θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο γηα ηε θχζε ηνπ 

αληφληνο ζηα ελδηάκεζα ζηξψκαηα. ηελ πεξηνρή κεηαμχ 2500 cm
-1

 θαη 4000 cm
-1

 

εκθαλίδνληαη νη δνλήζεηο ησλ πδξνμπιίσλ ησλ αλφξγαλσλ ζηξσκάησλ θαη ησλ 

κνξίσλ H2O απφ ηα ελδηάκεζα ζηξψκαηα, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κηα επξεία 

θνξπθή ζηνπο 3590 cm
-1

. Ζ κπάληα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ρακειήο 

ζπρλφηεηαο ηνπ θάζκαηνο, αληηζηνηρεί ζηηο δνλήζεηο πιέγκαηνο. πγθεθξηκέλα 

απνδίδεηαη ζηε δφλεζε γαδνιηλίνπ – νμπγφλνπ (Gd - O) ζηα 520 cm
−1

. ηηο 

ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο εκθαλίδνληαη νη θνξπθέο ησλ αληφλησλ θαη ηνπ αλφξγαλνπ 

θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο. Σν Gd2(OH)5NO3 έρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή ζηνπο 

1350 cm
-1

 πνπ απνδίδεηαη ζηελ λ3 δφλεζε ησλ ληηξηθψλ ηφλησλ ελψ ε λ2 εκθαλίδεηαη 

σο δηπιή θνξπθή ζηνπο 825 cm
-1

 θαη 840 cm
-1

 
104,105

. Δηδηθφηεξα, ε κπάληα ζηα 1350 

cm
-1

 είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ κε ζπλαξκνζκέλσλ ληηξηθψλ αληφλησλ θαη είλαη 

ζπγθξίζηκε κε παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε αληίζηνηρεο ζηηβάδεο 

πδξνμεηδίσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ παξεκβαιιφκελεο ληηξηθέο νκάδεο
106,107

. Απηφ 

εληζρχεη ηελ δνκή πνπ πξνηάζεθε γηα ην πιηθφ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ληηξηθά 

είλαη ηνπνζεηεκέλα αλάκεζα ζηα θχιια ηνπ [Gd2(OH)5]
+
.  
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ρήκα 39. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ Gd2(OH)5NO3. 
 

 Σν θάζκα FT-IR ηνπ Dy2(OH)5NO3 δελ εκθαλίδεη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο κε απηφ ηνπ Gd2(OH)5NO3 (ζρήκα 40). Παξαηεξνχληαη κφλν απμνκεηψζεηο 

ζηελ έληαζε ησλ θνξπθψλ θαη νξηαθέο κεηαηνπίζεηο ζηνπο θπκαηάξηζκνπο απηψλ. 

 

ρήκα 40. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ Dy2(OH)5NO3. 
 

Θεξκνζηαζκηθή αλάιπζε 

Ζ θακπχιε ζεξκνζηαζκηθήο αλάιπζεο (TGA) ηνπ Gd2(OH)5NO3 είλαη 

ζπγθξίζηκε κε πξνεγνχκελα δεδνκέλα ησλ McIntyre et al. ζε πιηθά κε ζηνηβαγκέλα 

πδξνμείδηα ιαλζαλίδσλ. Ζ θακπχιε TGA απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 41. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα αξρηθή κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο ηάμεο ηνπ 8% κεηαμχ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ θαη ησλ 150°C, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ απψιεηα λεξνχ 

κεηαμχ ησλ ζηηβάδσλ. Μηα δεπηεξεχνπζα απψιεηα βάξνπο (~7%) κεηαμχ 200 θαη 
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320°C παξαηεξείηαη ιφγσ ηεο απνυδξνμπιίσζεο ησλ αλφξγαλσλ ζηνηβάδσλ ζε 

Gd2O2(OH)NO3
108

. Μέρξη ηνπο 550°C, δηαπηζηψλεηαη κηα πεξεηαίξσ ζπκπχθλσζε 

ησλ πδξνμπιίσλ θαη πιήξεο απνηθνδφκεζε ηνπ πιηθνχ πξνο Gd2O3. 
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 ρήκα 41 . Γηάγξακκα ζεξκηθήο αλάιπζεο (TGA θαη DSC) ηνπ Gd2(OH)5NO3. 

 

Ζιεθηξνληθή κηθξνζθνπία 

 Ζ θάζε ηνπ Gd2(OH)5NO3 απνηειείηαη απφ κηθξνθξπζηαιιηθή ζθφλε θαη 

εκθαλίδεη κηα θαηά πξνζέγγηζε εμαγσληθή θπιιφκνξθε κνξθνινγία, φπσο 

παξαηεξείηαη απφ ηελ κηθξνζθνπία TEM (Transmission Electron Microscopy). Μηα 

ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα πνπ ιακβάλεηαη είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 42. 
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ρήκα 42. Φσηνγξαθία TEM κηθξνζθνπίαο γηα ηα ζσκαηίδηα Gd2(OH)5NO3. 

 

Ζ εηθφλα απηή εκθαλίδεη κηθξνχο „ζσξνχο‟ απφ ζσκαηίδηα Gd2(OH)5NO3. Σα 

ζπζζσκαηψκαηα απηά πξνζαλαηνιίδνληαη παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα ηνπ grid, 

απνθηψληαο ηελ κνξθή εμαγσληθψλ θχιισλ. Σν κέγεζνο απηψλ ζπζζσκαησκάησλ 

έρεη έλα κέζν πάρνο 50 ± 5 nm. Δηθφλεο απφ ην High Resolution TEM αλέδεημαλ ηνλ 

πςειφ βαζκφ νξγάλσζεο θαη θξπζηαιιηθφηεηαο απηψλ ησλ ζσκαηηδίσλ (ζρήκα 

43&44). Με ηηο εηθφλεο απηέο επηβεβαηψζεθε ε θπιιψδεο δνκή ηνπ πιηθνχ, ελψ 

πξνζδηνξίζηεθε θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θχιισλ, ε νπνία ήηαλ ζηα 0.31nm. 

 

 
ρήκα 43. HRTEM θσηνγξαθία ηνπ Gd2(OH)5NO3. 

 

5  n m
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ρήκα 44. HRTEM θσηνγξαθία ηνπ Gd2(OH)5NO3. 

 

Μαγλεηηθέο κεηξήζεηο 

ην ζρήκα 45 θαίλεηαη ε θακπχιε ZFC (zero field cooled), θαηά ηελ νπνία ην 

δείγκα παγψλεη απφ ηνπο 300Κ ζηνπο 5Κ, ρσξίο ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθνχ πεδίνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ην δείγκα ζεξκαίλεηαη θαη ε καγλήηηζε θαηαγξάθεηαη ζαλ ζπλάξηεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο έπεηηα απφ εθαξκνγή πεδίνπ 1Σ. Ζ θακπχιε πνπ πξνθχπηεη 

δηαρσξίδεηαη ζηνπο 25K, κε ηελ ζεξκνθξαζία απηή λα πξνζδηνξίδεηαη ζαλ ε 

ζεξκνθξαζία κπινθαξίζκαηνο (TB).  

Σν Gd2(OH)5NO3 εκθαλίδεη παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο ε θακπχιε 

ηεο αληίζηξνθεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο πξνο ηε ζεξκνθξαζία είλαη επζεία 

(ζρήκα 45), ε νπνία δηέξρεηαη απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ
109

. Απφ ηελ θιίζε ηεο 

θακπχιεο απηήο εθηηκήζεθε ε ζεξκνθξαζία Curie ζ θαη ε ζηαζεξά Curie C βάζε ηνπ 

λφκνπ Curie–Weiss, ν νπνίνο εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε χ = C/(T−θ). Οη ηηκέο ησλ 

ζηαζεξψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ ήηαλ ζ= -7.774K θαη C=7.778emu K/mol αληίζηνηρα. 

Ζ απνηειεζκαηηθή καγλεηηθή ξνπή ηνπ Gd2(OH)5NO3 πξνζδηνξίζηεθε απφ ηε ζρέζε 

8eff C , φπνπ ην κeff λα ηζνχηαη κε 7.88κΒ. Ζ ηηκή απηή είλαη αξθεηά θνληά ζηελ 

ζεσξεηηθά εθηηκψκελε ηνπ γαδνιηλίνπ (7.97κΒ).  
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ρήκα 45. ZFC θακπχιε καγλήηηζεο ζε πεδίν 1Σ θαη θακπχιε ηεο αληίζηξνθεο καγλεηηθήο 

επηδεθηηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία γηα ην Gd2(OH)5NO3. 

 

ην ζρήκα 46 θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε καγλήηηζε ηνπ πιηθνχ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην πεδίν. Ζ κέηξεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ (300K) φζν θαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (10K). ε ζεξκνθξαζία 300K, ηα 

ζσκαηίδηα Gd2(OH)5NO3 δελ εκθαλίδνπλ βξφρν πζηέξεζεο, αιιά επζεία κε εμίζσζε 

ηεο κνξθή y=ax. Σν απνηειέζκαηα απηφ είλαη ζπλέπεηα ηεο παξακαγλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιηθνχ ζε απηή ηελ ζεξκνθξαζία. Αληηζέησο, ζε ζεξκνθξαζία 

10K παξαηεξείηαη βξφρνο πζηέξεζεο ρσξίο ηελ χπαξμε εμαλαγθαζηηθφηεηαο, ην 

νπνίν είλαη ηππηθφ γηα ππεξπαξακαγλεηηθά πιηθά. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα 

λαλνζσκαηίδηα εκθαλίδνπλ ππεξπαξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην κέγεζνο ηνπο, 

πνπ είλαη ηεο θιίκαθαο ησλ λαλνκέηξσλ
110

.  

 

 

ρήκα 46. Κακπχιε πζηέξεζεο ηνπ Gd2(OH)5NO3 ζε ζεξκνθξαζία 10K. 
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Φαζκαηνζθνπία ελεξγεηαθήο δηαζπνξάο 

 Ζ θαζκαηνζθνπία ελεξγεηαθήο δηαζπνξάο (EDS) είλαη κηα απιή θαη πξαθηηθή 

ηερληθή γηα ηελ πνηνηηθή ηαπηνπνίεζε θξπζηαιιηθψλ ελψζεσλ. Σαπηφρξνλα φκσο 

κπνξεί λα δψζεη θαη πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο. Μειέηεο ινηπφλ κε EDS επηβεβαίσζαλ 

ηε απνπζία αηφκσλ καγλεζίνπ απφ ην πιηθφ ηνπ Gd2(OH)5NO3 θαη επηβεβαίσζαλ ηελ 

χπαξμε γαδνιηλίνπ, νμπγφλνπ θαη αδψηνπ (ζρήκα 47). Όζνλ αθνξά ηηο πνζνηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ απηή ηελ ηερληθή, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα  πνζνζηά 

θαηά βάξνο ηνπ γαδνιηλίνπ, νμπγφλνπ θαη αδψηνπ ζηηο ηηκέο 68.77, 28.18 θαη 3.05 

αληίζηνηρα. Ζ αλαινγία αηφκσλ γαδνιηλίνπ : νμπγφλνπ : αδψηνπ πνπ πξνθχπηεη είλαη 

1.81 : 7.29 : 0.90. Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηελ αξρηθή καο ππφζεζε φηη 

ν ρεκηθφο ηχπνο ηνπ πιηθνχ είλαη ν [Gd2(OH)5NO3]. 

 

 

ρήκα 47. Φαζκαηνζθνπία EDS γηα ην Gd2(OH)5NO3. 

 

Αλάινγα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην δείγκα ηνπ Dy2(OH)5NO3. Όπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην θάζκα EDS ηνπ ζρήκαηνο 48 δελ παξαηεξείηαη χπαξμε 

καγλεζίνπ.  
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ρήκα 48. Φαζκαηνζθνπία EDS γηα ην Dy2(OH)5NO3. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Element App Intensity Weight% Atomic% 
 

 
Conc. Corrn. 

   
N 1.01 0.5007 3.52 10.48 

 

O 20.45 1.3007 27.59 71.86 
 

Dy 36.24 0.9226 68.89 17.67 
 

Totals 
  

100.00 
  

Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα πνζνηηθήο αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ην Dy2(OH)5NO3. 

  

Γπλακηθή ζθέδαζεο θσηφο 

Πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφο ησλ ζσκαηηδίσλ Gd2(OH)5NO3 πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε δπλακηθή ζθέδαζε θσηφο. Οη ζπλαξηήζεηο ζπζρέηηζεο ρξφλνπ απνθηήζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο γσλίεο θαη ν ξπζκφο εμαζζέλεζεο Γ αλαπαξαζηάζεθε γξαθηθά έλαληη 

ηνπ q
2
. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 49, κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ Γ θαη q

2
 

εκθαλίδεηαη θαζαξά. Ο ζπληειεζηήο κεηαηξνπηθήο δηάρπζεο (D) εθηηκήζεθε απφ ηε 

θιίζε ηεο επζείαο, εθαξκφδνληαο ηε ζρέζε Γ=Dq
2
. Ζ πδξνδπλακηθή αθηίλα Rh ζηε 

ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε απφ ην ζπληειεζηή δηάρπζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε 

Stokes–Einstein, Rh = kbT/(6pε0D), φπνπ kb, T, θαη ε0 αλαπαξηζηνχλ ηε ζηαζεξά 

Boltzmann, ηελ απφιπηε ζεξκνθξαζία, θαη ην ημψδεο ηνπ δηαιχηε, αληίζηνηρα. Ζ Rh 

ησλ ζσκαηηδίσλ Gd2(OH)5NO3 πξνζδηνξίζηεθε ζηα 210 nm. 
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ρήκα 49. Κακπχιε ηεο εμαζζέλεζεο Γ ζε ζπλάξηεζε ηνπ q
2
. 

 

Γηαιπηφηεηα Gd2(OH)5NO3 

 Έλα αμηφινγν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Gd2(OH)5NO3 είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα 

δεκηνπξγεί ζηαζεξά θνιινεηδή πδαηηθά δηαιχκαηα. Ζ κέγηζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

δηαιπκάησλ απηψλ έθηαλε ηα 20mg/ml, ηα νπνία κπνξνχζαλ λα παξακείλνπλ ππφ ηελ 

κνξθή αησξήκαηνο γηα αξθεηέο εβδνκάδεο κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο. 

 

Υεκηθή ηξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Gd2(OH)5NO3 κε ακηλνκάδεο 

Γέζκεπζε θνιηθνχ νμένο 

Αξρηθά, ε εηζαγσγή ακηλνκάδσλ ζηελ επηθάλεηα Gd2(OH)5NO3 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζηιάλνζεο (silanization) κε APTMS. Ζ ηξνπνπνίεζε κε 

ακηλννκάδεο είλαη αλαγθαία ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξεηαίξσ ηξνπνπνίεζε κε 

θνιηθφ νμχ. 

 

ρήκα 50. Αληίδξαζε ηξνπνπνίεζεο ζσκαηηδίσλ Gd2(OH)5NO3 κε ακηλνκάδεο θαη νκνηνπνιηθήο 

ζχλδεζεο κε θνιηθφ νμπ. 

 

Σν δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ γηα ηα ζσκαηίδηα ηνπ Gd2(OH)5NO3 θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ηξνπνπνηεκέλσλ κε ακηλνκάδεο θαη θνιηθφ νμχ εκθαλίδνληαη ζηα 

ζρήκαηα 51. Παξφηη παξαηεξείηαη κείσζε ζε θάπνην βαζκφ ησλ εληάζεσλ ησλ 
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θνξπθψλ ησλ δηαγξακκάησλ, έπεηηα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ησλ 

ζσκαηηδίσλ, ε ζέζε ησλ θνξπθψλ παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

 

 

ρήκα 51. Γηάγξακκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3 κε 

ακηλνκάδεο (αξηζηεξά) θαη ζηε ζπλέρεηα δεζκεπηεί θνιηθφ νμχ (δεμηά). 

 

Ζ θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηθαλεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Gd2(OH)5NO3. Όηαλ ζσκαηίδηα Gd2(OH)5NO3 αληηδξάζνπλ κε APTS, λέεο θνξπθέο 

εκθαλίδνληαη ζηνπο 1120 θαη 1056cm
-1

, ιφγσ ηνπ δεζκνχ Si – O
111, 112

. Δπί 

πξνζζέησο, ε δφλεζε θάκςεο ηεο ΝΖ2 θαίλεηαη ζηνπο 1520cm
-1 113

. Καηά ηελ 

δέζκεπζε ηνπ θνιηθνχ νμένο παξαηεξείηαη, ε αιεηθαηηθή C-H δφλεζε έθηαζεο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε πεξηνρή κεηαμχ 3000 θαη 2700cm
-1 114, 115

. Αιεηθαηηθέο CH2 νκάδεο 

πξνθαινχλ κηα δηπιή θνξπθή ζηνπο 2918 θαη 3003cm
-1

, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ 

αζχκκεηξε θαη ζπκκεηξηθή έθηαζε αληίζηνηρα. Σέινο, κηα λέα θνξπθή εκθαλίδεηαη 

ζηνπο 1608cm
-1

 ζαλ απνηέιεζκα ηνπ νκνηνπνιηθνχ δεζίκαηνο ηνπ θνιηθνχ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ, θαζψο δεκηνπξγείηαη ν ακηδηθφο δεζκφο (ζρήκα 52). 
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ρήκα 52. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ Gd2(OH)5NO3, ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3 κε ακηλνκάδεο 

θαη νκνηνπνιηθά δεζκεπκέλνπ θνιηθνχ νμένο ζε Gd2(OH)5NO3. 
 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζκφο ηνπ Gd2(OH)5NO3-θνιηθνχ έγηλε κε 

θαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο – νξαηνχ. Γηάιπκα θνιηθνχ νμένο ζε DMSO απνξξνθά 

ζηα 290 nm θαη 360 nm θαη έρεη ππνθίηξηλν ρξψκα. Σν ηξνπνπνηεκέλν κε θνιηθφ νμχ 

Gd2(OH)5NO3 είλαη επίζεο θίηξηλν θαη φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 53 δηαζέηεη ην ίδην 

θάζκα απνξξφθεζεο φηαλ δηαιχεηαη ζε DMSO. Δπίζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ θνιηθνχ νμένο πνπ πξνζδέζεθε νκνηνπνιηθά ζην Gd2(OH)5NO3 έγηλε 

θσηνκεηξηθά. Ο ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο ηνπ θνιηθνχ νμένο ζηα 294 nm βξέζεθε 

ίζνο κε 19.6 cm
-1

 mM
-1

 ζε δηάιπκα 80 % v/v αηζαλφιε, 0.25 Μ HCl θαη έηζη 

ππνινγίζηεθε πψο ην Gd2(OH)5NO3-θνιηθφ πεξηέρεη 10.12 % w/w θνιηθφ νμχ. 
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ρήκα 53. Φάζκα ππεξηψδνπο – νξαηνχ θνιηθνχ νμένο ζε αηζαλφιε θαη θνιηθνχ νμένο 

δεζκεπκέλνπ ζε Gd2(OH)5NO3. 

 

ρήκα 54. Γνκή ηνπ κνξίνπ ηεο βηνηίλεο. 

 

Γέζκεπζε βηνηίλεο 

ην ζρήκα 55 θαίλεηαη ην θάζκα ππεξχζξνπ ηξνπνπνηεκέλσλ ζσκαηηδίσλ 

Gd2(OH)5NO3-NH2 πξηλ θαη κεηά ηε δέζκεπζε βηνηίλεο. Καηά ηελ νκνηνπνιηθή 

πξφζδεζε ηεο βηνηίλεο παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 1550 θαη 

1700cm
-1

. πγθεθξηκέλα αζζελείο θνξπθέο εκθαλίδνληαη ζηνπο 1685cm
-1

, ιφγσ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο νκάδαο νπξίαο πνπ δηαζέηεη ε βηνηίλε. Ζ δφλεζε ηάζεο ηνπ δεζκνχ 

C-H παξαηεξείηαη ζηνπο 2928cm
-1

. Σέινο ζηνπο 3306cm
-1

 εκθαλίδεηαη ε δφλεζε 

ηάζεο ηνπ δεζκνχ N-H. 
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ρήκα 55. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3 κε ακηλνκάδεο θαη νκνηνπνιηθά 

δεζκεπκέλεο βηνηίλεο ζε απηά. 

 

Σξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Gd2(OH)5NO3 κε θαξβνμπινκάδεο 

Γέζκεπζε ATP 

 Ζ ρεκηθή ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθε νκνηνπνιηθή πξφζδεζε νκάδσλ θαξβνμπιίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

Gd2(OH)5NO3, έπεηηα απφ αληίδξαζε ησλ ζσκαηηδίσλ κε ην θαξβνμπαίζπιν 

θσζθνληθφ νμχ. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην νη θαξβνμπινκάδεο ηεο επηθάλεηαο 

ζπδεχρηεθαλ κε ηελ ακηλνκάδα ησλ ATP ζρεκαηίδνληαο βάζεηο Schiff. Ζ δηαδηθαζία 

απηή παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 56.  

 

ρήκα 56. Αληίδξαζε ηξνπνπνίεζεο ζσκαηηδίσλ Gd2(OH)5NO3 κε θαξβνμπινκάδεο. 
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Ζ πεξίζιαζε αθηίλσλ X δελ εκθάληζε ζεκάδηα αιινίσζεο ησλ ζσκαηηδίσλ 

θαηά ηελ επεμεξγαζία. Σν δηάγξακκα απηφ εκθαλίδεη πςειήο έληαζεο θνξπθέο, 

φκνηεο κε ην αξρηθφ πιηθφ, απνπζία κεηαηφπηζεο απηψλ (ζρήκα 57).  
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ρήκα 57. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ Gd2(OH)5NO3 ην νπνίν έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 

θαξβνμπινκάδεο. 

 

Ζ θαζκαηνζθνπία FT-IR επηβεβαηψλεη ηελ νκνηνπνιηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ Gd2(OH)5NO3. Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζην παξαθάησ θάζκα (ζρήκα 

58), εκθαλίδνληαη λέεο θνξπθέο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε απηή αθξηβψο ηελ 

ηξνπνπνίεζε. πγθεθξηκέλα ζηνπο 1521cm
-1

 εκθαλίδεηαη ε αζχκκεηξε δφλεζε ηνπ 

θαξβνμπιίνπ. Οη θνξπθέο ζηνπο 991 θαη 1112cm
-1

 νθείινληαη ζηηο δνλήζεηο ησλ 

δεζκψλ P=O θαη Gd–O–P αληίζηνηρα
116

. 
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ρήκα 58 Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ Gd2(OH)5NO3 θαη ηξνπνπνηεκέλνπ κε θαξβφμπινκάδεο. 

 

Σν δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ δεζκεπκέλνπ ATP ζην 

ηξνπνπνηεκέλν Gd2(OH)5NO3 (κε θαξβνμπινκάδεο) δελ εκθαλίδεη δηαθνξέο κε ην 

αληίζηνηρν δηάγξακκα πξηλ γίλεη ε δέζκεπζε απηή (ζρήκα 59). Σν γεγνλφο απηφ 

δειψλεη φηη δελ έιαβε ρψξα εηζαγσγή ηνπ ATP εληφο ησλ ζηνηβάδσλ θαη δελ 

αιινηψζεθε ε δνκή ηνπ πιηθνχ. 
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ρήκα 59. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ Gd2(OH)5NO3 ζην νπνίν έρεη δεζκεπηεί ATP. 

 

ην ζρήκα 60 θαίλεηαη ην θάζκα ππεξχζξνπ ηνπ δεζκεπκέλνπ ATP ζε 

ζσκαηίδηα Gd2(OH)5NO3, ηα νπνία έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε θαξβνμπινκάδεο. ην 
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θάζκα απηφ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε δσλψλ ζηνπο 1000 θαη 1067 cm
-1

, νη νπνίεο 

νθείινληαη ζηε ζπκκεηξηθή θαη αζχκκεηξε έθηαζε ηεο νκάδαο PO2. Σαπηφρξνλα 

ζηνπο 1642 cm
-1

 εκθαλίδεηαη κηα θνξπθή πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηνλ ακηδηθφ 

δεζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ζσκαηηδίνπ θαη ηνπ ATP. 

 

 

ρήκα 60. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3 κε θαξβφμπινκάδεο θαη 

νκνηνπνιηθά δεζκεπκέλνπ ATP ζε απηά. 

 

Παξεκβνιή νξγαληθψλ κνξίσλ κεηαμχ ησλ ζηνηβάδσλ 

Γχν ακηλνμέα, έλα ιηπαξφ νμχ θαη έλα επηθαλεηνδξαζηηθφ κφξην 

ελζσκαηψζεθαλ επηηπρψο εληφο ησλ ζηνηβάδσλ ηνπ Gd2(OH)5
+
. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο αληαιιαγήο ησλ ληηξηθψλ, νη ζηηβάδεο ηνπ Gd2(OH)5
+
 δηαζηέιινληαη γηα λα 

εηζέιζνπλ ηα νξγαληθά κφξηα. Απηή ε δηαζηνιή αληαλαθιάηαη ζηε κεηαβνιή ησλ 

ηηκψλ d-spacing. Οη ηηκέο απηέο ππνινγίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θνξπθέο ηνπ 

δηαγξάκκαηνο αθηίλσλ X. Οη ηηκέο ησλ λαλνυβξηδίσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 7. Ζ 

απφζηαζε ζηξσκάησλ ηνπ Gd2(OH)5NO3 απμάλεηαη απφ 9.11Å ζε 11.68Å γηα ην 

Gd2(OH)5-γινπηακηθφ θαη 11.74Å γηα ην Gd2(OH)5-αζπαξηηθφ αληίζηνηρα (ζρήκαηα 

61 & 62). Σν απνηέιεζκα απηφ ππνδειψλεη φηη ν ρψξνο κεηαμχ ησλ ζηηβάδσλ ηνπ 

αλφξγαλνπ πιηθνχ, θαηαιακβάλεηαη απφ κηα κνλνζηνηβάδα κνξίσλ ηνπ ακηλνμένο, 

γηα ηελ θάζε πεξίπησζε
117

.   
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ρήκα 61. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ Gd2(OH)5NO3 θαη ηνπ λαλνπβξηδίνπ 

Gd2(OH)5NO3- γινπηακηθνχ. 
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ρήκα 62. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ Gd2(OH)5NO3 θαη ηνπ λαλνπβξηδίνπ 

Gd2(OH)5NO3- αζπαξηηθνχ. 

 

Ζ παξεκβνιή κνξίσλ παικηηηθνχ νμέσο ζηα θχιια ηνπ Gd2(OH)5
+
 έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κνλνζηνηβάδσλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνέθπςε απφ ην 

γεγνλφο φηη ην κήθνο ηνπ παικηηηθνχ ηφληνο είλαη πεξίπνπ ίζν κε 20.32Å. Ζ ηηκή απηή 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή d-spacing πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηα δηαγξάκκαηα 

πεξίζιαζεο αθηίλσλ X θαη είλαη 27.24Å
 118

.   
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Ζ παξεκβνιή ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ SDS πξνθαιεί ηνλ ζρεκαηηζκφ 

κηαο δηπινζηηβάδαο. Σν d-spacing πνπ παξαηεξείηαη είλαη 49.02Å, ην απνηέιεζκα 

απηφ είλαη ζπγθξίζηκν  κε ην κέγεζνο ηνπ κνξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

(22.3Å)
119

.  
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ρήκα 63. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ησλ λαλνπβξηδίσλ Gd2(OH)5NO3- SDS θαη 

Gd2(OH)5NO3- παικηηηθνχ νμένο. 

 

Γείγκα d-spacing 

Gd2(OH)5NO3 9.11Å 

Gd2(OH)5-aspartate 11.74Å 

Gd2(OH)5-glutamate 11.68Å 

Gd2(OH)5-SDS 49.02Å 

Gd2(OH)5-palmitic acid 27.24Å 

Πίλαθαο 7. χγθξηζε ηεο απφζηαζεο ησλ ζηξσκάησλ (d-spacing) γηα ηα λαλνπβξίδηα πνπ 

ζπληέζεθαλ. 

 

Ζ παξνπζία ησλ νξγαληθψλ κνξίσλ ζηα λαλνυβξίδηα κεηαβάιεη ην θάζκα FT-

IR. ην ζρήκα 64 παξνπζηάδνληαη ηα θάζκαηα ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ζσκαηηδίσλ. 

Δίλαη εκθαλήο ε ζπκκεηξηθή θαη ε αζχκκεηξε δφλεζε ηνπ θαξβνμπιίνπ ζηνπο 

1397cm
-1

 θαη 1584cm
-1

 αληίζηνηρα, ην νπνίν απνηειεί έλδεημε ηεο παξεκβνιήο ηνπ 

αζπαξηηθνχ θαη γινπηακηθνχ εληφο ησλ ζηνηβάδσλ ηνπ Gd2(OH)5NO3. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη ε χπαξμε κηθξήο πνζφηεηαο ληηξηθψλ ζηνπο 1349cm
-1 120

. 
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Σν θάζκα ππέξπζξνπ Gd2(OH)5-palmitic απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 54. Ζ 

ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή ζηνπο 1718cm
−1

 απνδίδεηαη ζηε δφλεζε ηνπ C=O. H 

ζπκκεηξηθή θαη ε αζχκκεηξε δφλεζε ηνπ θαξβνμπιίνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο 1421cm
-1

 

θαη 1544cm
-1

 αληίζηνηρα. Δλψ ε έθηαζε ηνπ δεζκνχ άλζξαθα – πδξνγφλν εκθαλίδεηαη 

ζηα 2931 θαη 2859cm
–1

.   

Σν θάζκα ππέξπζξνπ Gd2(OH)5-SDS εκθαλίδεη δχν δηπιέο κπάληεο ζηελ 

πεξηνρή ησλ 2830–2950cm
-1

 θαη 1200cm
-1

. Ζ πξψηε δείρλεη ηελ παξνπζία ησλ 

αιηθαηηθψλ νκάδσλ θαη ε δεχηεξε νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηεο ζεητθήο νκάδαο ηνπ 

SDS. 

 

ρήκα 64. Φαζκαηνζθνπία FT-IR ησλ λαλνπβξηδίσλ Gd2(OH)5NO3 κε γινπηακηθφ, αζπαξηηθφ, 

SDS θαη παικηηηθφ. 
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Σν κνξίνπ ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο παξεκβιήζεθε εληφο ησλ ζηξσκάησλ ηνπ 

Gd2(OH)5
+
 θαηά ην ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ηνπ αλφξγαλνπ πιηθνχ. Έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο απφ αληηβηνηηθά εμεηάζηεθε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα εηζαγσγήο ζηηο 

ζηνηβάδεο ηνπ Gd2(OH)5
+
. Μεηαμχ απηψλ ηα κφξηα ακπηθηιιίλε, γξακηζηδίλε, 

ακθνηεξηζίλε θαη  θαςατθίλε. Ζ εηζαγσγή ηνπ κνξίνπ ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο ήηαλ ε 

κφλε επηηπρήο. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα ζπλεγνξεί ην δηάγξακκα ηνπ X-ray (ζρήκα 

65). Ζ εζσηεξηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ Gd2(OH)5 απμάλεηαη απφ 9.11Å ζε 21.42Å, 

ππνδειψλνληαο ηελ δεκηνπξγία κνλνζηνηβάδαο κνξίσλ λαιηδημηθνχ.  
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ρήκα 65. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ησλ λαλνπβξηδίνπ Gd2(OH)5-λαιηδημηθνχ νμένο. 

 

Ζ θαζκαηνζθνπία FT-IR επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε κνξίσλ λαιηδημηθνχ 

(ζρήκα 66). Ζ ηζρπξή απνξξφθεζε ζηνπο 1611 cm
-1

 ζην θάζκα ηνπ Gd2(OH)5- 

λαιηδημηθφ νθείιεηαη ζηελ δφλεζε ηάζεο λc=c ησλ αξσκαηηθψλ δαθηπιίσλ
121

. Δπίζεο 

εκθαλίδνληαη ε δφλεζε ηάζεο ηνπ θαξβνλπιίνπ ζηνπο 1561 cm
-1

 θαη ε ζπκκεηξηθή 

δφλεζε ηάζεο ηνπ θαξβνμπιίνπ ζηνπο 1400 cm
-1

. 
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ρήκα 66. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ λαλνπβξηδίνπ Gd2(OH)5NO3 – λαιηδημηθνχ νμένο. 

 

Ο ραξαθηεξηζκφο κε θαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο – νξαηνχ δίλεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θαξβνμπιηθήο νκάδαο ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο
122

. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 67 ζε ρακειά pH ε θαξβνμπινκάδα είλαη πξσηνλησκέλε 

θαη ε έλσζε απνξξνθά ζηα 316nm. Αληίζεηα, ζε πςειφηεξα pH ε απνξξφθεζε ηεο 

κεηαηνπίδεηαη ζηα 336nm ελψ ζε ελδηάκεζεο ηηκέο pH ην κήθνο θχκαηνο ηεο κέγηζηεο 

απνξξφθεζεο βξίζθεηαη θάπνπ ελδηάκεζα. Όηαλ φκσο ρξεζηκνπνηείηαη ε αηζαλφιε 

σο δηαιχηεο ην θάζκα ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο κεηαβάιιεηαη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

67. Χζηφζν, ην Gd2(OH)5-λαιηδημηθφ ζε αηζαλφιε παξνπζηάδεη έλα θάζκα 

απνξξφθεζεο παξφκνην κε απηφ ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο ζε πδαηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

νπδέηεξν pH. 

 Σν θαηά βάξνο πνζνζηφ ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο ζηα θχιια ηνπ Gd2(OH)5 

πξνζδηνξίζηεθε 36.7% w/w.  
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ρήκα 67. Φάζκαηα ππεξηψδνπο-νξαηνχ ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο ζε δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο pH. 
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ρήκα 68. χγθξηζε ησλ θαζκάησλ ππεξηψδνπο-νξαηνχ λαιηδημηθνχ νμένο θαη Gd2(OH)5 -

λαιηδημηθνχ ζε αηζαλφιε. 
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Δλαπφζεζε θχιισλ Gd2(OH)5NO3 πάλσ ζε silica wafer 

ηα ζρήκαηα 69 θαη 70 εκθαλίδνληαη θσηνγξαθίεο AFM πιαθηδίσλ ππξηηίνπ, 

ζηα νπνία έρεη γίλεη δέζκεπζε θχιισλ Gd2(OH)5NO3 θαη ηξνπνπνηεκέλσλ θχιισλ 

Gd2(OH)5NO3 κε θνιηθφ. Απφ ηηο εηθφλεο απηέο δηαπηζηψλεηαη ε ηπραία ελαπφζεζε 

ησλ θχιισλ θαζψο θαη ε ζρεηηθά επξεία θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ. Ζ 

κέζε δηάκεηξνο ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη πεξίπνπ 70nm θαη ην χςνο 5nm, κε ηα 

κεγαιχηεξα ζσκαηίδηα λα θηάλνπλ ζε χςνο ηα 50nm θαη δηάκεηξν ηα 120nm. Ζ 

ππθλφηεηα ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη αλάινγε ηεο πνζφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά 

ηελ ελαπφζεζε. Αληίζηνηρα, ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ 

ζα παξακείλνπλ ζηνπο ππέξερνπο. 

 
 

ρήκα 69. Φσηνγξαθία AFM πιαθηδίνπ ππξηηίνπ πάλσ ζην νπνίν έρνπλ ελαπνηεζεί θχιια 

Gd2(OH)5NO3 

 

 Αλάινγε είλαη ε εηθφλα ησλ πιαθηδίσλ ππξηηίνπ, ζηα νπνία έρνπλ δεζκεπηεί 

ηξνπνπνηεκέλα θχιια Gd2(OH)5NO3 κε θνιηθφ. Χζηφζν, ηα ζσκαηίδηα είλαη 

ειαθξψο κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο, κε ην κέζν χςνο ηνπο λα είλαη 10nm θαη ε 

δηάκεηξνο ηνπο 90nm. 
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ρήκα 70. Φσηνγξαθία AFM πιαθηδίνπ ππξηηίνπ πάλσ ζην νπνίν έρνπλ ελαπνηεζεί θχιια 

Gd2(OH)5NO3-folate 

 

Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Gd(OH)3 

Πεξίζιαζεο αθηίλσλ X  

Σν δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ηνπ Gd(OH)3 εκθαλίδεη θνξπθέο νη 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε εμαγσληθή δνκή κε ζηαζεξά πιέγκαηνο a=6.3Å θαη c=3.6Å. 

Οη θνξπθέο ηνπ Gd(OH)3 ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή έληαζε, νμχηεηα θαη 

ζπκκεηξηθφηεηα, ππνδεηθλχνληαο πςειή θξπζηαιιηθφηεηα. Σν κέζν κέγεζνο ηνπ 

θξπζηαιιίηε εθηηκήζεθε απφ ηε ζρέζε ηνπ Scherrer ζηα 417.5Å. 

Δπί πξνζζέησο δελ εκθαλίδνληαη „μέλεο‟ θνξπθέο ππνδεηθλχνληαο ηελ 

απνπζία πξνζκίμεσλ (ζρήκα 71). 
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ρήκα 71. Πεξίζιαζε αθηίλσλ X ηνπ Gd(OH)3. 

 

Φαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ 

Σν θάζκα FT-IR ηνπ Gd(OH)3 απνηειείηαη απφ δχν ηζρπξέο θνξπθέο ζηελ 

πεξηνρή 3500-3700 cm
-1

. Οη θνξπθέο απηέο νθείινληαη ζηελ αζχκκεηξε θαη 

ζπκκεηξηθή έθηαζε δφλεζεο ηνπ δεζκνχ Ο-Ζ ηνπ πδξνμπιίνπ (ζρήκα 72)
123

. Οη 

κπάληεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δνλήζεηο θάκςεηο ηνπ H2O εκθαλίδνληαη ζηνπο 

1634cm
−1

. Σέινο, ε κπάληα ζηνπο 690cm
−1 

αληηζηνηρεί ζηε δφλεζε κεηάιινπ
 
– 

νμπγφλνπ
124

.  

 

ρήακ 72. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ Gd(OH)3. 
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Θεξκνζηαζκηθή αλάιπζε 

 Ζ ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε ηνπ Gd(OH)3 εκθαλίδεη ηξία ζηάδηα απψιεηαο 

βάξνπο (ζρήκα 73). Ζ πξψηε απψιεηα βάξνπο ζεκεηψλεηαη ζε ζεξκνθξαζία θάησ 

ησλ 100
 o

C θαη απνδίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ κνξίσλ λεξνχ. Ζ δεχηεξε απψιεηα 

θαηαγξάθεηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 250-320
 o

C θαη απνδίδεηαη ζηελ αξρηθή 

απνυδξνμπιίσζε ησλ αλφξγαλσλ λαλνξάβδσλ. Ζ ηειηθή απψιεηα βάξνπο ιακβάλεη 

ρψξα ζε ζεξκνθξαζία 320-430
o
C θαη αληηζηνηρεί ζηελ πεξεηαίξσ απνυδξνμπιίσζε 

ηνπ δείγκαηνο.  

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 100 200 300 400 500

75

80

85

90

95

100                                         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
H

e
a

t 
F

lo
w

 W
/g

Temperature
 o
C

%
 s

a
m

p
le

 w
e

ig
h

t

 Gd(OH)
3

0

-20

-40

-60

-80

-100

 

ρήκα 73. Γηάγξακκα ζεξκηθήο αλάιπζεο (TGA θαη DSC) ηνπ Gd(OH)3. 

 

Ζιεθηξνληθή κηθξνζθνπία 

ηηο θσηνγξαθίεο SEM θαη TEM ηνπ Gd(OH)3, εκθαλίδνληαη δνκέο 

λαλνξάβδσλ, νη νπνίεο φκσο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδνπλ „λαλνδεκάηηα‟ (ζρήκα 

74 & 75 αληίζηνηρα). Σν κήθνο απηψλ ησλ ζπζζσκαησκάησλ θηάλεη ηα 500nm θαη ην 

πιάηνο ηνπο ηα 40nm. Μηα πην επδηάθξηηε εηθφλα ησλ λαλνξάβδσλ θαλεξψζεθε κε ηε 

ρξήζε κηθξνζθφπηαο πςειήο αλάιπζεο HRTEM. Φσηνγξαθίεο HRTEM 

επηβεβαίσζαλ ηελ απιή θξπζηαιιηθή θχζε ησλ λαλνξάβδσλ Gd(OH)3 (ζρήκα 76). Οη 

απνζηάζεηο ησλ ιεπθψλ θνπθίδσλ είλαη 0.294 θαη 0.182 nm, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ 

ζηηο απνζηάζεηο ησλ επηπέδσλ (101) θαη (200) αληίζηνηρα. 
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ρήκα 74. Φσηνγξαθία TEM κηθξνζθνπίαο γηα ηα ζσκαηίδηα Gd(OH)3. 

 

 

ρήκα 75. Φσηνγξαθία SEM κηθξνζθνπίαο γηα ηα ζσκαηίδηα Gd(OH)3. 

 

ρήκα 76. HRTEM θσηνγξαθία ηνπ Gd(OH)3. 

 

2  n m
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Μαγλεηηθέο κεηξήζεηο 

ην ζρήκα 77 θαίλεηαη ε θακπχιε ZFC (zero field cooled), θαηά ηελ νπνία ην 

δείγκα παγψλεη απφ ηνπο 300Κ ζηνπο 5Κ, ρσξίο ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθνχ πεδίνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ην δείγκα ζεξκαίλεηαη θαη ε καγλήηηζε θαηαγξάθεηαη ζαλ ζπλάξηεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο έπεηηα απφ εθαξκνγή πεδίνπ 1Σ. Ζ θακπχιε πνπ πξνθχπηεη 

δηαρσξίδεηαη ζηνπο 10K, κε ηελ ζεξκνθξαζία απηή λα πξνζδηνξίδεηαη ζαλ ε 

ζεξκνθξαζία κπινθαξίζκαηνο (TB).  

Ζ θακπχιε ηεο αληίζηξνθεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο, χ
−1

 = H/M, σο 

ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 77. Πξνζδηνξίζηεθαλ γηα ην 

Gd(OH)3 ε ζηαζεξά ζ θαη ε ζηαζεξά Curie C, ζηα -7.29K θαη 7.28emu K/mol 

αληίζηνηρα. Σν Gd(OH)3 παξνπζηάδεη κηα ηππηθή Curie παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

κε απνηειεζκαηηθή καγλεηηθή ξνπή 7.28κΒ.  

 

 
ρήκα 77.  ZFC θακπχιε καγλήηηζεο ζε πεδίν 1Σ θαη θακπχιε ηεο αληίζηξνθεο καγλεηηθήο 

επηδεθηηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία γηα ην Gd(OH)3. 

 

Όκνηα κε ην Gd2(OH)5NO3, ηα λαλνζσκαηίδηα Gd(OH)3 δελ εκθαλίδνπλ 

πζηέξεζε ζηα 300K, ππνδεηθλχνληαο παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Αληηζέησο, ζε 

ζεξκνθξαζία 5Κ παξαηεξείηαη βξφρνο πζηέξεζεο ρσξίο ηελ παξνπζία 

εμαλαγθαζηηθφηεηαο, ην νπνίν είλαη ηππηθφ γηα ηα ππεξπαξακαγλεηηθά πιηθά (ζρήκα 

78). Ζ ζπλνιηθή καγλήηηζε θνξεζκνχ είλαη 20.9 emu/g. 
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ρήκα 78. Κακπχιε πζηέξεζεο ηνπ Gd(OH)3 ζε ζεξκνθξαζία 5 θαη 300K. 

 

Φαζκαηνζθνπία ελεξγεηαθήο δηαζπνξάο 

 Απφ ην θάζκα αθηίλσλ X ελεξγεηαθήο δηαζπνξάο (ζρήκα 79), πξνθχπηεη φηη 

ην δείγκα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ γαδνιίλην θαη νμπγφλν, πξάγκα πνπ 

ζπλεγνξεί σο πξνο ηελ πςειή θαζαξφηεηα ηνπ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε θαηά βάξνο απηήο ηεο ηερληθήο, ηα πνζνζηά γαδνιηλίνπ θαη νμπγφλνπ είλαη 

73.59 θαη 26.41% θαηά βάξνο, αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ε αηνκηθή ζχζηαζε ηεο έλσζεο 

είλαη 77.91% νμπγφλν θαη 22.09% γαδνιίλην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πδξνγφλν 

δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ην EDS, γη‟ απηφ θαη δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ 

πνζνζηά. 

 

ρήκα 79. Φαζκαηνζθνπία EDS γηα ην Gd(OH)3 
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Υεκηθή ηξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Gd(OH)3 

Δπηθάιπςε Gd(OH)3 κε PLA 

Σν δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Gd(OH)3 κε PLA 

εκθαλίδεη ηεο ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ Gd(OH)3 (ζρήκα 80). Οη θνξπθέο απηέο 

εκθαλίδνληαη ζηηο ίδηεο γσλίεο αιιά κε ρακειφηεξε έληαζε, δηαηεξψληαο παξ‟ φια 

απηά ηελ νμχηεηα ηνπο. Σν κέζν κέγεζνο ηνπ θξπζηαιιίηε εθηηκήζεθε κέζσ ηεο 

ζρέζεο ηνπ Scherrer ζηα 457.6Å. 
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ρήκα 80. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηνπ Gd(OH)3 ηξνπνπνηεκέλν κε PLA. 

 

Σν θάζκα ππεξχζξνπ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Gd(OH)3 κε PLA εκθαλίδεη ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ πνιπκεξνχο. Μεηαμχ άιισλ ε θνξπθή ζηνπο 1753 

cm
−1

 αληηζηνηρεί ζηελ αζχκκεηξε έθηαζε ηεο θαξβνλπινκάδαο C=O. Δπίζεο ε 

αζχκκεηξε δφλεζε ηεο εζηεξηθήο νκάδαο C-O-C εκθαλίδεηαη ζηνπο 1103 cm
−1

 θαη ε 

αληίζηνηρε ζπκκεηξηθή ζηα 1091 cm
-1

 θαζψο θαη νη δνλήζεηο θάκςεο ηνπ κεζπιίνπ 

ζηνπο 1455 cm
−1

 (ζρήκα 81)
125

. 
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ρήκα 81. Φάζκαηα ππεξχζξνπ ηνπ Gd(OH)3 κε θαη ρσξίο PLA. 

 

Ζ ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε ηνπ Gd(OH)3-PLA εκθαλίδεη έλα επηπιένλ ζηάδην 

απψιεηαο βάξνπο. Ζ απψιεηα απηή παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 200
 o

C, θαη 

νθείιεηαη ζηελ απνηθνδφκεζε ηνπ πνιπκεξνχο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιηθνχ
126

 (ζρήκα 82). 
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ρήκα 82.  Κακπχιε πζηέξεζεο ηνπ Gd(OH)3 ζε ζεξκνθξαζία 10K. 

 

Σξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο Gd(OH)3 κε ακηλνκάδεο 

Σν θάζκα ππεξχζξνπ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ κε ακηλνκάδεο Gd(OH)3 εκθαλίδεη 

δχν λέεο θνξπθέο ζηνπο 1127 θαη 1026cm
-1

, νη νπνίεο νθείινληαη ζην δεζκφ Si – O. 

Ζ θνξπθή ζηα 1561cm
-1 

νθείιεηαη ζηε δφλεζε θάκςεο ηνπ ΝΖ2. Δπνκέλσο, απφ ηεο 
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θαζκαηνζθνπία FT-IR επηβεβαηψλεηαη ε επηηπρήο ηξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ (ζρήκα 

83). 

 

ρήκα 83. Φάζκα ππεξχζξνπ Gd(OH)3 ηξνπνπνηεκέλνπ θαη κε κε ακηλνκάδεο. 

 

Γέζκεπζε ηξππηνθάλεο ζε Gd(OH)3 

Σν ακηλνμχ ηξππηνθάλε πξνζδέζεθε νκνηνπνιηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ  Gd(OH)3. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ θαζκαηνζθνπία 

IR, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αληίζηνηρν θάζκα (ζρήκα 84). 

 

ρήκα 84. Φάζκα ππεξχζξνπ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Gd(OH)3 κε ακηλνκάδεο θαη νκνηνπνιηθά 

δεζκεπκέλεο ηξππηνθάλεο ζε απηφ. 

 

ην θάζκα ηνπ Gd(OH)3-Si-Trp παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο λέεο θνξπθέο. 

Μεηαμχ απηψλ εκθαλίδεηαη ε θνξπθή ζηνπο 3403 cm
-1

 πνπ νθείιεηαη ζηε δφλεζε 
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επηκήθπλζεο ηνπ δεζκνχ N-H. Αληίζηνηρα, ζηνπο 1568cm
-1

 απνξξνθά ε νκάδα ηνπ 

θαξβνλπιίνπ. Ζ θνξπθή ζηνπο 1453cm
-1

 νθείιεηαη ζηελ δφλεζε θάκςεο ηνπ CH2. 

Σέινο, ε θνξπθή πνπ εκαθλίδεηαη ζηνπο 1624cm
-1

, πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηε δφλεζε 

ηνπ πεπηηδηθνχ δεζκνχ (amide I)
127

. 

 

Αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηκπθεηηαθέο ηδηφηεηεο ησλ Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 

ην ζρήκα 85 εκθαλίδνληαη ηα ηξπβιία ζηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ηα 

βαθηεξηαθά ζηειέρε Ecoli. Παξαηεξείηαη φηη νη δίζθνη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 δελ παξνπζηάδεηαη αλαζηνιή ηνπ βαθηεξίνπ. 

Σαπηφρξνλα, ην αληηβηνηηθφ ακπηθηιιίλε πνπ απνηειεί ηνλ ζεηηθφ κάξηπξα 

αλαπηχζζεη εκθαλείο δψλεο αλαζηνιήο ζε αληίζεζε κε ηνλ αξλεηηθφ κάξηπξα πνπ 

απνηειείηαη κφλν απφ ην δίζθν.  

 

 

ρήκα 85. Σξπβιία επηζηξσκέλα κε ην βαθηήξην E.coli, ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί δίζθνη 

αλαζηνιείο: (+) ζεηηθφο κάξηπξαο ακπηθηιιίλε, (-) αξλεηηθφο κάξηπξαο θαη νη δίζθνη κε ηελ 

αληίζηνηρε έλσζε. 

 

Όκνηα, νη ελψζεηο Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 δελ αλαπηχζζνπλ δψλεο 

αλαζηνιήο ζηνλ κχθεηα Sacharomyces Cerivisae. Αληηζέησο, ν ζεηηθφο κάξηπξαο 

(κηθνλαδφιε) παξνπζηάδεη επθδηάθξηηεο δψλεο αλαζηνιείο. 



105 

 

 

ρήκα 86. Σξπβιία επηζηξσκέλα κε ηνλ κχθεηα Sacharomyces Cerivisae , ζηα νπνία έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί δίζθνη αλαζηνιείο: (+) ζεηηθφο κάξηπξαο κηθνλαδφιε, (-) αξλεηηθφο κάξηπξαο θαη νη 

δίζθνη κε ηελ αληίζηνηρε έλσζε. 

 

Μεηξήζεηο ραιαξσζηκφηεηαο 

 Αξρηθέο κεηξήζεηο ραιαξσζηκφηεηαο πξαγκαηνπνηεζήθαλ γηα ηηο ελψζεηο 

Gd2(OH)5NO3, Gd(OH)3, Magnevist θαη Dotarem. ην παξάξηεκα Β θαίλνληαη νη 

παξάκεηξνη ησλ κεηξήζεσλ ραιαξσζηκφηεηαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

ζεκεηψλνληαη νη ρξφλνη ραιάξσζεο T1 θαη ην αληίζηνηρν R1 πνπ ππνινγίδεηαη. 

Γείγκα T1 (ms) R1(mM
- 1

 s
-1

) 

Gd2(OH)5NO3 162.1 0.147 

Gd(OH)3 210.1 0.081 

DTPA® 22.4 4.46 

Magnevist® 26.1 3.82 

Ζ2Ο 513.5 - 
Πίλαθαο 7. Υξφλνη θαη ξπζκνί ραιάξσζεο ησλ ελψζεσλ πνπ ζπληέζεθαλ θαη ησλ εκπνξηθψλ 

θαξκάθσλ. 
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ρήκα 87. Κακπχιεο απνδηέγεξζεο  Ζ2Ο, Gd2(OH)5NO3, Gd(OH)3, DOTA θαη DTPA.  

 

 ην ζρήκα 87 παξαηεξνχκε ηελ κείσζε ησλ ρξφλσλ απνδηέγεξζεο ηνπ λεξνχ 

κε ηελ πξνζζήθε ηφζν ησλ εκπνξηθψλ θαξκάθσλ φζν θαη ησλ ελψζεσλ ηνπ Gd πνπ 

ζπληέζεθαλ. Σα εκπνξηθά θάξκαθα εκθαλίδνπλ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο T1 θαη 

ηαπηφρξνλα θακπχιεο απνδηέγεξζεο δεπηέξνπ βαζκνχ. Αληηζέησο νη θακπχιεο ησλ 

ελψζεσλ Gd2(OH)5NO3 θαη Gd(OH)3, εκθαλίδνπλ κνλνεθζεηηθή θακπχιε 

απνδηέγεξζεο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ. 
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ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

χλζεζε θαη ραξαθηεξηζκφο LDH 

Ζ αλάπηπμε λέσλ ζθηαγξαθηθψλ κέζσλ απεηθφληζεο καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πνιχ θαιά ραξαθηεξηζκέλσλ πιηθψλ. Απηά ηα 

πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη καγλεηηθέο 

ηδηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγέο ζηελ βηνρεκεία θαη ηελ ηαηξηθή. Σν 

LDH επηιέρζεθε ζαλ αξρηθφ πιηθφ, θαζψο είλαη έλα θαιά ραξαθηεξηζκέλν πιηθφ θαη 

κε νξηζκέλνπο ηχπνπο ηνπ λα δηαζέηνπλ βηνζπκβαηφηεηα. Σα LDH έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα αληναληαιιαγήο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ θνξείο 

βηνκνξίσλ θαη θαξκάθσλ. 

 Σα LDH πνπ παξαζθεπάζηεθαλ πξνέθπςαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπγθαηαβχζηζεο κε ζπλδπαζκφ ησλ θαηηφλησλ: Mg
2+

, Al
3+

, Mn
2+

, Mn
3+

, Dy
3+

 θαη 

Fe
3+

. Ζ επηηπρήο ζχλζεζε ησλ LDH MgAl, MgAlDy, MgMnAl, MgMnAlDy, MgFe, 

MgFeDy θαη MnAl επηβεβαηψζεθε κεηαμχ ησλ άιισλ κε ηελ ηερληθή ηεο πεξίζιαζεο 

αθηίλσλ X θαη ηεο θαζκαηνζθνπίαο ππεξχζξνπ.  

Ζ ραξαθηεξηζηηθή δνκή ησλ ζηνηβαγκέλσλ δηπιψλ πδξνμεηδίσλ κε ηα 

δηαδνρηθά θχιια ησλ πδξνμεηδίσλ ησλ θαηηφλησλ ησλ κεηάιισλ, λα δηαρσξίδνληαη 

απφ ζηξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ αληφληα θαη Ζ2Ο δίλεη ραξαθηεξηζηηθά δηαγξάκκαηα 

πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ. Ζ ηερληθή ηεο πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

γηα λα δηαπηζησζεί ε επηηπρήο ζχλζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη απφ ην δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ελφο LDH 

είλαη ν βαζκφο νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ θαη ε απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 

θχιισλ κεηαιιηθψλ πδξνμεηδίσλ.  

Ζ δηαζηξσκαηηθή απφζηαζε εμαξηάηαη ηφζν απφ ην αληφλ πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ελδηάκεζα ζηξψκαηα φζν θαη απφ ηελ ππθλφηεηα θνξηίνπ ησλ αλφξγαλσλ 

ζηξσκάησλ. Δθ πξψηεο φςεσο, δηαπηζηψλνληαη κηθξέο δηαθνξέο ζηηο δηαζηξσκαηηθέο 

απνζηάζεηο ησλ LDH-NO3, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζηα 0.1Å. Γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ θνξηίνπ ηνπ αλφξγαλνπ ζηξψκαηνο. Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε ζχγθξηζε είλαη φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο  

δηαζηξσκαηηθήο απφζηαζεο ησλ LDH MnAl-CO3 (7.61 Å) θαη LDH MnAl-NO3 (7,95 

Å). Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ θνξηίν ησλ δχν αληφλησλ, παξά ην 
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γεγνλφο φηη ηα δχν αληφληα έρνπλ παξφκνην κέγεζνο
128

. πγθξηηηθά κε ηα CO3
2-

 

απαηηείηαη δηπιάζηνο αξηζκφο ΝΟ3
- 

γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ 

αλφξγαλσλ ζηξσκάησλ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε δηάηαμή ηνπο λα κελ είλαη 

απνιχησο παξάιιειε κε ηα αλφξγαλα ζηξψκαηα θαη επνκέλσο ε απφζηαζε ησλ 

ζηξσκάησλ λα είλαη κεγαιχηεξε.  

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ LDH 

ιακβάλνληαη απφ ηε θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα θάζκαηα 

ππεξχζξνπ είλαη εχθνιε ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ LDH-NO3 θαη ηνπ LDH-CO3. Παξ‟ 

φια απηά δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ησλ θαηηφλησλ ζην πιηθφ. 

Σα ζηνηβαγκέλα δηπιά πδξνμείδηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ, πεξηείραλ κέηαιια 

ζηα νπνία ηνπο πξνζέδηδαλ καγλεηηθέο ηδηφηεηεο. Σα κέηαιια πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ 

ηα εμήο: Fe, Mn θαη Dy.  

 

Ηφλ Φαζκαηνζθνπηθφο 

ζπκβνιηζκφο 

Βαζηθή 

ζηάζκε 

Θεσξεηηθή 

ηηκή 

καγλεηηθήο 

ξνπήο 

Πεηξακαηηθή 

ηηκή 

καγλεηηθήο 

ξνπήο 

Mn
3+ 

3d
4 5

D0 4.90 4.9 

Mn
2+

, Fe
3+ 

3d
5
 

6
S5/2 5.92 5.9 

Fe
2+ 

3d
6
 

5
D4 4.90 5.4 

Dy
3+ 

4f
9
5s

2
p

6 6
H15/2 10.63 10.6 

Πίλαθα 8. Δλεξγψλ αξηζκψλ καγλεηφλεο γηα ηα ηφληα Mn, Fe θαη Dy. 

 

Οη καγλεηηθέο κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ηα LDH πνπ ζπληέζεθαλ εκθάληδαλ 

ηππηθή παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ηηκή ηεο καγλεηηθήο ξνπήο πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε γηα ην LDH MgMnAl ήηαλ 5.4κΒ ε νπνία είλαη ελδηάκεζε ηεο 

αληίζηνηρεο ηηκήο ησλ Mn
3+ 

θαη Mn
2+ 

. Σν απνηέιεζκα απηφ θαλεξψλεη φηη ζην  LDH 

MgMnAl ην καγγάλην βξίζθεηαη ηφζν ζηελ +2 φζν θαη ζηελ +3 θαηάζηαζε 

νμείδσζεο. Παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεη θαη ην LDH MgMnAlDy, κε ηελ 

καγλεηηθή ηνπ ξνπή λα απμάλεηαη ζε 6.1κΒ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ δπζπξνζίνπ. 

Σέινο ην LDH FeMgDy εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε καγλεηηθή ξνπή, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηα δχν παξακαγλεηηθά κέηαιια ηα νπνία πεξηέρνληαη ζην πιηθφ. Σα πιηθά 

απηά δελ εκθαλίδνπλ βξφρν πζηέξεζεο, απφξξνηα ηελ παξακαγλεηηθή ηνπο θχζεο. 

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ην LDH MgMnAl. Σν Mn ζην πιηθφ απηφ 

βξίζθεηαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηελ +2 θαη +3 θαηάζηαζε. Δίλαη πνιχ 
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πηζαλφ έλα κέξνο Mn
2+

 λα νμεηδψλεηαη ζε Mn
3+

 θαη Mn
4+ 

θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο 

παξαζθεπήο ηνπ LDH
129

. χκθσλα κε ην δπλακηθφ αλαγσγήο, ε νμείδσζε απφ Mn
2+

 

ζε Mn
3+ 

είλαη ηδηαηηέξσο επλντθή ζε βαζηθφ κέζν {E
0
[Mn(OH)3/ Mn(OH)2] = 

0.1V}
130

. 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ LDH MgMnAl λα δηαζέηεη θαηηφληα καγγαλίνπ ζε νμεηδσκέλε 

κνξθή, επηηξέπεη ζην πιηθφ λα βξίζθεη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηελ απειεπζέξσζε 

αθηλεηνπνηεκέλσλ βηνκνξίσλ (πξσηετλψλ, λνπθιετθψλ νμέσλ), θαξκάθσλ θαη 

κεκβξαλψλ. Σα θιαζζηθά LDH γηα λα απειεπζεξψζνπλ ην „θνξηίν‟ πνπ πεξηέρνπλ 

απαηηνχλ φμηλεο ζπλζήθεο, γεγνλφο ην νπνίν θαζίζηαηαη θαηαζηξνθηθφ γηα ην 

αθηλεηνπνηεκέλν κφξην ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Με ηελ ρξήζε φκσο κηθξήο 

πνζφηεηαο ελφο ήπηνπ αλαγσγηθνχ αληηδξαζηεξίνπ (π.ρ. αζθνξβηθνχ νμένο) είλαη 

δπλαηή ε απειεπζέξσζε ηνπ παγηδεπκέλνπ κνξίνπ ρσξίο θακία αιινίσζε ηεο δνκήο 

ηνπ. 

 

Λφγνη απνηπρίαο ζχλζεζεο LDH κε ηφληα Gd θαη Dy 

 Σα LDH έρνπλ παξφκνηα δνκή κε ην νξπθηφ βξνπζίηε (Mg(OH)2) θαη 

πξνθχπηνπλ κε αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ νθηαέδξσλ καγλεζίνπ κε νθηάεδξα πνπ 

έρνπλ ζην θέληξν ηνπο ηξηζζελέο θαηηφλ. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή επηβάιεη ην 

ηξηζζελέο θαηηφλ λα κελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηνληηθή ηνπ αθηίλα απφ ην 

αληίζηνηρν δηζζελέο
131

. Γηα ην ιφγν απηφ, ν αξηζκφο ησλ θαηηφλησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζην LDH, είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο. Μέρξη ηψξα δελ έρνπλ 

αλαθεξζεί θαηηφληα γαδνιηλίνπ ή άιισλ ιαλζαλίδσλ, λα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο 

ζηνηβάδεο ηνπ LDH, αθξηβψο ιφγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο ηεο ηνληηθήο ηνπο αθηίλαο. 

Αληηζέησο, έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία, LDH ζηα νπνία έρεη γίλεη παξεκβνιή 

ζπκπιφθσλ ιαλζαλίδσλ
132

. Παξ‟ φια απηά νη δηθέο καο πξνζπάζεηεο δελ ήηαλ 

επηηπρείο πάλσ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα LDH 

Tα LDH εκθαλίδνπλ θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζαλ ζθηαγξαθηθά κέζα MRI. Σν κέγεζνο απηψλ ησλ ζσκαηηδίσλ 

απνηειεί έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο. 

Ζ θιαζζηθή κέζνδνο γηα ηελ ζχλζεζε LDH, έπεηηα απφ θαζίδεζε ζε ζηαζεξφ pH, 

νδεγεί ζηελ παξαζθεπή LDH ηα νπνία απνηεινχληαη απφ κεγάια ζπζζσκαηψκαηα 

κε κέγεζνο ζσκαηηδίσλ κεηαμχ 1-10κm. Σν θάζε ζπζζσκάησκα απνηειείηαη απφ 
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εθαηνληάδεο ρηιηάδεο „θχιια‟ LDH. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ππεξθείκελν πνπ 

πεξηέρεη ηα ζπζζσκαηψκαηα απηά λα είλαη αζηαζέο θαη ηα ζπζζσκαηψκαηα λα 

θαζηδάλνπλ γξήγνξα ζε πδαηηθά δηαιχκαηα. Σν κεγάιν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ 

ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο δηαιπηφηεηαο απηψλ. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο, φπσο ζε κεηαθνξά θπηηαξηθψλ θαξκάθσλ θαη γνληδίσλ ή ζθηαγξαθηθψλ 

κέζσλ, είλαη ε δηαζπνξά ησλ LDH ζε μερσξηζηά θχιια. ηελ παξνχζα εξγαζία παξά 

ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ, κε κεραληθνχο θαη άιινπο θπζηθνχο ηξφπνπο, 

δελ επηηεχρζεθε παξαζθεπή ζσκαηηδίσλ θάησ ησλ 0.8κm. Σν δεχηεξν κεηνλέθηεκα 

ησλ LDH πνπ ζπληέζεθαλ, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, ήηαλ ηα πνιχ αζζελή ζήκαηα πνπ 

εκθάληδαλ ζην EPR.  

πκπεξαζκαηηθά, ηα πιηθά απηά παξά ηηο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο πνπ 

δηαζέηνπλ (νξγάλσζε, ρεκηθέο, θπζηθέο θαη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο), δελ κπνξνχλ λα 

βξνπλ, ζηελ παξνχζα θάζε, πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζαλ ζθηαγξαθηθά κέζα 

απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ.  

 

Δθαξκνγέο παξαζθεπαζζέλησλ LDH 

Σα LDH πνπ ζπληέζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

παξαζθεπή κηθηψλ κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ. Απηή είλαη κηα θιαζζηθή ηδηφηεηα ησλ 

LDH, θαηά ηελ νπνία ηα κφξηα λεξνχ θαη ηα αληφληα ηνπο απνκαθξχλνληαη κεηά απφ 

ζεξκηθή θαηεξγαζία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα αιιάδεη εληειψο ε δνκή θαη νη 

ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Σα κηθηά κεηαιιηθά νμείδηα πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ κηθξφ 

κέγεζνο θξπζηάιισλ θαη κεγάιν εκβαδφλ επηθάλεηαο, αληέρνπλ ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη παξνπζηάδνπλ αιθαιηθέο ηδηφηεηεο. Έηζη ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηαιχηεο ζε πιεζψξα νξγαληθψλ κεηαηξνπψλ
133

. 

 Σα LDH πνπ παξαζθεπάζηεθαλ έρνπλ ηελ πξννπηηθή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

επίζεο θαη σο ππνζηξψκαηα γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε δηαθφξσλ βηνκνξίσλ (DNA
134

, 

ιηπαξψλ νμέσλ
135,136

 θαη ακηλνμέσλ
137,138

) θαη θαξκάθσλ
139,140

.  

 

Πνξεία ζχλζεζεο Ln2(OH)5NO3 (Ln=Gd θαη Dy) θαη Gd(OH)3 

ηελ πξνζπάζεηα ζχλζεζεο LDH κε ελζσκαησκέλν ην κεηαιιηθφ ηφλ ηνπ 

γαδνιίληνπ παξαηεξήζεθε ε ζχλζεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αλφξγαλσλ πιηθψλ. 

Σν πξψην πιηθφ έρεη ηχπν Ln2(OH)5NO3 (κε Ln = Gd θαη Dy) θαη θαηεγνξηνπνηείηαη 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ πδξνμπληηξηθψλ θπιιφκνθσλ πιηθψλ. Σν δεχηεξν πιηθφ πνπ 

παξαζθεπάζηεθε ήηαλ ην ξαβδφκνξθν Gd(OH)3.  
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Αξρηθά επηρεηξήζεθε λα παξαζθεπαζηεί LDH απφ ηα θαηηφληα γαδνιίλην θαη 

αζβέζηην ζε pH=10 ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Miyata. Σν αζβέζηην 

επηιέρζεθε ιφγσ ηεο παξφκνηαο αληνληηθήο αθηίλαο πνπ δηαζέηεη κε απηήλ ηνπ 

γαδνιηλίνπ (1.05 θαη 1.00Δ αληίζηνηρα). Σν XRD θαλέξσζε ηελ χπαξμε δχν θάζεσλ, 

νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ην Gd(OH)3 θαη κηα άγλσζηε θπιιφκνξθε έλσζε (ζρήκα 

88). Ζ έλσζε απηή εκθάληδε κηα ζεηξά ηζρπξψλ (00l) θνξπθψλ, παξφκνηεο κε ην 

LDH. ηελ πξνζπάζεηα λα ζπληεζνχλ μερσξηζηά απηέο νη θάζεηο, ε παξαζθεπή 

επαλαιήθηεθε, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ θαηηφληα: γαδνιίλην θαη λάηξην θαζψο θαη κφλν 

γαδνιίλην. ε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ην απνηέιεζκα ήηαλ φκνην κε παξαπάλσ, θαζψο 

δηαπηζηψζεθε μαλά ε χπαξμε ησλ δχν θάζεσλ. Χζηφζν, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ 

θαηηφληα ην γαδνιίλην θαη ην καγλήζην, δηαπηζηψζεθε ε ζχλζεζε Gd(OH)3, κε 

απνπζία ηεο θπιιφκνξθεο θάζεο. Μνλαδηθφ κεηνλέθηεκα απνηέιεζε ε παξνπζία 

Mg(OH)2. Σν πξφβιεκα απηφ επηιχζεθε κε ηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο Mg(NO3)2 

θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ πιηθνχ. Ο αθξηβήο ξφινο ηνπ καγλεζίνπ γηα ηελ επηηπρή 

ζχλζεζε ηνπ Gd(OH)3 δελ έρεη απνζαθεληζηεί κέρξη ζηηγκήο.  
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ρήκα 88. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ησλ θάζεσλ πνπ ζπληέζεθαλ α) ζε pH=10 

παξνπζία Gd θαη Ca β) ζε pH=10 παξνπζία Gd θαη Mg θαη γ) ζε pH=7 παξνπζία Gd θαη Mg. 

 

Αθνινχζεζαλ πεξαηηέξσ κειέηεο, κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ pH θαη ησλ 

θαηηφλησλ, βαζηδφκελνη πάληα ζην πξσηφθνιιν ηνπ Miyata. Όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζαλ πξψην θαηηφλ ην γαδνιίλην θαη ζαλ δεχηεξν ην καγλήζην, ην λάηξην ή ην 
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αζβέζηην ζε pH=7, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλζεζε ηεο ίδηαο θπιιφκνξθεο θάζεο πνπ 

παξαηεξήζεθε καδί κε ην Gd(OH)3 ζε pH=10. Σν πιηθφ απηφ αλήθεη ζε κηα εληειψο 

λέα ηάμε ζηνηβάδσλ πδξνμεηδίνπ ησλ ιαλζαλίδσλ, ην νπνίν παξνπζηάδεη 

αληναληαιιαθηηθέο ηδηφηεηεο κε αλάινγα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηνπ 

LDH. Ο ρεκηθφο ηχπνο ηεο θάζεο απηήο πξνζδηνξίζηεθε φηη ήηαλ ην Gd2(OH)5NO3 

Σα ζσκαηίδηα παξαζθεπάζηεθαλ επίζεο ζε pH= 8 θαη 9 κε ειαθξψο φκσο 

ρακειφηεξε θξπζηαιιηθφηεηα. Δπηπξνζζέησο, ε αλαινγία γαδνιηλίνπ κε ην δεχηεξν 

θαηηφλ δηαθνξνπνηήζεθε κε ηδαληθφηεξε αλαινγία ηελ 1:2 θαη 1:3 αληίζηνηρα. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλζεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πδξφμπληηξηθνχ πιηθνχ 

ηνπ δπζπξνζίνπ. Σν Dy2(OH)5NO3 εκθάληδε εμίζνπ θαιή θξπζηαιιηθφηεηα κε ην 

Gd2(OH)5NO3, ρσξίο ηελ εκθάληζε πξνζκίμεσλ. 

 

Καηηφληα pH Απνηέιεζκα 

Gd
3+

 & Ca
2+

 10 Gd(OH)3 & 

Gd2(OH)5NO3 

Gd
3+

 & Na
+
 10 Gd(OH)3 & 

Gd2(OH)5NO3 

Gd
3+

 10 Gd(OH)3 & 

Gd2(OH)5NO3 

Gd
3+

 & Mg
2+

 10 Gd(OH)3 

Gd
3+

 & Mg
2+

 7 Gd2(OH)5NO3 

Gd
3+

 & Na
+
 7 Gd2(OH)5NO3 

Gd
3+

 & Ca
2+

 7 Gd2(OH)5NO3 
Πίλαθαο 9. χγθξηζε ηεο επίδξαζεο ησλ θαηηφλησλ θαη ηνπ pH ζηε ζχλζεζε ζσκαηηδίσλ ηνπ Gd. 

 

Υαξαθηεξηζκφο Ln2(OH)5NO3 

Ζ πεξίζιαζε αθηίλσλ X θαλέξσζε φηη ην πιηθφ πνπ ιακβάλεηαη ζε pH=7 

αληηζηνηρεί ζε κηα θπιιφκνξθε έλσζε κε δηαζηξσκαηηθή απφζηαζε 9.13Å. 

Μεηξήζεηο TGA, θαζκαηνζθνπία EDS θαη FT-IR έδεημαλ φηη ε ζχζηαζε ηνπ 

θπιιφκνξθνπ πιηθνχ ήηαλ Ln2(OH)5NO3 H2O (Ln= Gd θαη Dy), πξάγκα πνπ ην 

θαζηζηά κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πδξνμπληηξηθψλ (Ln2(OH)6-m(NO3)m nH2O κε 

m=1). Ζ αδπλακία ζχλζεζεο απινχ θξπζηάιινπ δελ επέηξεςε ηελ πιήξε εμαθξίβσζε 

ηεο δνκήο ηνπ πιηθνχ. Δπνκέλσο, δνκηθέο πιεξνθνξίεο πξνέθπςαλ απνθιεηζηηθά απφ 

ην δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X. Σα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X γηα ηα 

Ln2(OH)5NO3 πνπ ζπλζέζακε ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ησλ McIntyre et al. 
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(βιέπε εηζαγσγή) θαη εηδηθφηεξα κε απηφ ηνπ Dy2(OH)5NO3, γηα ηα νπνία έρεη 

πξνηαζεί κνλνθιηλέο θξπζηαιιηθφ ζχζηεκα (ζρήκα 90). 

 

ρήκα 90. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηεο θάζεο Dy2(OH)5NO3 πνπ ζπληέζεθε απφ ηνπο 

McIntyre et al. 

 

Ζ θαζκαηνζθνπία ελεξγεηαθήο δηαζπνξάο έδσζε ηεο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ. Παξάιιεια απφ ηε θαζκαηνζθνπία 

ππεξχζξνπ αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ηνπ θαζψο θαη ησλ 

δνλήζεσλ ηάζεο θαη θάκςεο ησλ δεζκψλ ηνπ. Ζ κηθξνζθνπία δηέιεπζεο πςειήο 

αλάιπζεο επηβεβαίσζε ηελ πςειή νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ. 

Έλα αμηνπξφζεθην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γαδνιηλίνπ είλαη ν πςειφο αξηζκφο 

αζχδεπθησλ ειεθηξνλίσλ. Σν Gd2(OH)5NO3 επηβεβαηψλεη ηηο πξνβιέςεηο καο γηα 

παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά. ε ζπκθσλία κε ηελ θξπζηαιιηθή δνκή, ην 

Gd2(OH)5NO3 παξνπζηάδεη κηα ηππηθή Curie παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά κε 

απνηειεζκαηηθή καγλεηηθή ξνπή 7.88κΒ. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ Gd2(OH)5NO3 κε X-ray, FT-IR θαη EDS απνδεηθλχνπλ 

φηη λαη κελ νκνηάδεη κε ηα LDH κνξθνινγηθά, δελ θαηαηάζζεηαη φκσο ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα κε απηά. Καζψο ηα LDH απνηεινχληαη απφ έλα δηζζελέο θαη έλα 

ηξηζζελέο θαηηφλ ελψ ην  Gd2(OH)5NO3 απνθιεηζηηθά απφ θαηηφληα Gd
3+

. 

Σέινο, ε πδξνδπλακηθή αθηίλα ηνπ Gd2(OH)5NO3 πξνζδηνξίζηεθε ζηα 210nm 

κε ηελ ηερληθή ηεο δπλακηθή ζθέδαζεο θσηφο. Ζ δπλακηθή ζθέδαζε θσηφο 

ζηεξίδεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο ζηε δηάρπζε ηνπ ππφ εμέηαζε 

ζσκαηηδίνπ. Ζ αθηίλα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ ηερληθή ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε Stokes – Einstein. Σν κνληέιν Stokes αλαθέξεηαη ζηελ 

θίλεζε ζθιεξψλ ζθαηξψλ κέζα ζε πγξφ. Ζ αθηίλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέζνδν 
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δηάρπζεο ζθιεξψλ ζθαηξψλ, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη είλαη ε αθηίλα ηνπ εμεηαδφκελνπ 

ζσκαηηδίνπ πνπ θηλείηαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα. Ζ ππφζεζε φκσο απηή δελ είλαη 

απφιπηα ζσζηή, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ζσκαηίδηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ δελ 

είλαη ζθαηξηθά. πλεπψο ε αθηίλα πνπ ππνινγίδνπκε είλαη ελδεηθηηθή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ ζσκαηηδίνπ, γη‟ απηφ ην ιφγν θαη νλνκάδεηαη 

«πδξνδπλακηθή αθηίλα». Ζ πδξνδπλακηθή αθηίλα φκσο πνπ πξνζδηνξίζηεθε γηα ην 

Gd2(OH)5NO3, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο εηθφλεο κηθξνζθνπίαο. Έηζη είλαη πηζαλφλ 

ελφο κέξνπο ηνπ  δείγκαηνο λα πθίζηαηαη ζπζζσκάησζε, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχπηεη ε ηηκή ησλ 210nm. 

 

Καηλνηνκία ζχλζεζεο Ln2(OH)5NO3 

Οη McIntyre et al.
141

 παξαζθεχαζαλ κηα ζεηξά απφ πιηθά απηήο ηεο λέαο 

νηθνγέλεηαο, πεξηέρνληαο ηα κηθξφηεξα ιαλζαληδηθά θαηηφληα. Μεηαμχ απηψλ 

ζπληέζεθε θαη ην Gd2(OH)5NO3 κε κηθξφηεξε φκσο θξπζηαιιηθφηεηα. Πξνηάζεθε 

κάιηζηα φηη ην γαδνιίλην ζεκαηνδνηεί ην φξην ηνπ κεγέζνπο ησλ θαηηφλησλ γηα απηή 

ηε θάζε. ε ζχγθξηζε κε απηή ηε κειέηε, εκείο θαηνξζψζακε λα παξαζθεπάζνπκε 

έλα πην θξπζηαιιηθφ πιηθφ, ην νπνίν εκθάληδε πςειφηεξε θαζαξφηεηα ρσξίο ηελ 

χπαξμε πξνζκίμεσλ. Αληηζέησο, ην αληίζηνηρν πιηθφ ησλ McIntyre et al. πεξηείρε 

πνζφηεηεο παξαπξντφλησλ (GdONO3). Μηα δεχηεξε δηαθνξά κε αχηε ηελ παξαζθεπή 

απνηειεί θαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη κέιε 

απηήο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο παξαζθεχαζαλ ηα αληίζηνηρα αινγνλίδηα Ln2(OH)5Cl, 

ρσξίο φκσο λα ζπλζέζνπλ επηηπρψο Gd2(OH)5Cl. 
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ρήκα 89. Γηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Υ ηεο θάζεο Gd2(OH)5NO3 πνπ ζπληέζεθε απφ ηνπο 

McIntyre et al. 

 

Σξνπνπνίεζε επηθάλεηαο Gd2(OH)5NO3 

Ζ επηθάλεηα ηνπ Gd2(OH)5NO3 ηξνπνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα απνθηήζεη 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο θαη ηθαλφηεηα ζηφρεπζεο. Παξάιιεια, ε ηξνπνπνίεζε 

ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ ζπζζσκαησκάησλ ησλ 

λαλνζσκαηηδίσλ. πγθεθξακέλα, ε ηξνπνπνίεζε κε θνιηθφ νμχ είλαη κηα πνιχ θαιά 

ππνζρφκελε ζηξαηεγηθή γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθή θαη εηδηθή 

θπηηαξηθή πξφζιεςε λαλνζσκαηηδίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηθάλεηα απνθηά 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα  αλαγλσξηζηνχλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ππνδνρείο ηνπ θνιηθνχ θαη λα αθνινπζήζεη απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή ησλ 

ζσκαηηδίσλ εληφο ησλ θπηηάξσλ - ζηφρσλ κέζσ ελδνθχησζεο
142

. ε αληίζεζε κε ηα 

θπζηνινγηθά θχηηαξα, νη ππνδνρείο ηνπ θνιηθνχ ππεξεθθξάδνληαη ζε πνηθίινπο 

αλζξψπηλνπο θαξθηληθνχο φγθνπο
143

. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θνιηθνχ ζηα θαξθηληθά 

θχηηαξα επηηξέπεη ηελ ηαρεία θαη άκεζε ηξνθνδνζία ηνπ δηαηξνχκελνπ φγθνπ κε 

ζξεπηηθφ πιηθφ
144

.  

Ζ επηθάλεηα ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ Gd2(OH)5NO3 θαιχπηεηαη απφ πδξνμχιηα, 

ηα νπνία γεθπξψλνπλ ηα κέηαιια ησλ αλφξγαλσλ ζηξσκάησλ κεηαμχ ηνπο. Αξλεηηθά 

θνξηηζκέλα κφξηα κπνξνχλ λα πξνζδεζνχλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

Gd2(OH)5NO3 κε ηνλαληαιιαγή, κεηαβάιινληαο ηηο ηδηφηεηεο ηεο επηθάλεηάο ηνπ. 

Χζηφζν, ε ειεθηξνζηαηηθή αιιειεπίδξαζε δελ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή θαη ηα 

αξλεηηθά θνξηηζκέλα κφξηα κπνξνχλ λα απνδεζκεπηνχλ εχθνια. Αληίζεηα, ε 
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νκνηνπνιηθή ηξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κφληκε πξφζδεζε 

δξαζηηθψλ νκάδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Gd2(OH)5NO3. Έρνπλ κειεηεζεί δηάθνξνη 

ηξφπνη, ζε ζσκαηίδηα πνπ δηαζέηνπλ πδξνμχιηα ζηελ επηθάλεηα ηνπο (π.ρ. LDH), κε 

ηνπο νπνίνπο θαηάιιεια κφξηα κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ κε ηηο πδξνμπινκάδεο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ Gd2(OH)5NO3, φπσο ε αληίδξαζε κε ρισξίδηα νμέσλ ζε δηαιχηε 

αθεηνληηξίιην
145

 ή ε αληίδξαζε κε δηζνπθθηληκίδπιν εζηέξεο παξνπζία ππξηδίλεο θαη 

ηξηαηζπιακίλεο ζε αθεηφλε
146

. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε κάιηζηα ην ηξνπνπνηεκέλν 

λαλνζσκαηίδην αληηδξά κε πξσηεΐλεο κε απνηέιεζκα ηελ νκνηνπνιηθή ηνπο πξφζδεζε 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ. Μηα ηξίηε κέζνδνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, είλαη ε αληίδξαζε ηνπ Gd2(OH)5NO3 κε ακηλνπξφππιν ηξηαηζφμπ ζηιάλην 

(APTS) ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε LDH
147

 φζν θαη 

αξγηινππξηηηθψλ πιηθψλ
148

. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

πξσηνηαγψλ ακηλνκάδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ αληηδξάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ πξνζδεζεί 

νκνηνπνιηθά κεηαμχ άιισλ ζηδεξνπνξθπξίλεο ζε LDH
149

. Μηα ηειεπηαία κέζνδνο, 

πεξηιακβάλεη ηελ αληίδξαζε ηνπ Gd2(OH)5NO3 κε 2-carboxyethyl phosponic acid 

έηζη ψζηε ε επηθάλεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ λα απνθηήζεη θαξβνμπινκάδεο. Ζ κέζνδνο 

απηή ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ζε απηή ηελ δηαηξηβή.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ε επηθάλεηα ηνπ Gd2(OH)5NO3 ηξνπνπνηήζεθε κε 

APTS θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζδέζεθε θνιηθφ νμχ θαη βηνηίλε. Σν θνιηθφ νμχ  δηαζέηεη 

κηα θαξβνμπιηθή νκάδα ε νπνία, αθνχ ελεξγνπνηεζεί κε δηθπθινέμπιν 

θαξβνδηηκίδην, αληηδξά κε ηηο ακηλνκάδεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ 

Gd2(OH)5NO3 ζρεκαηίδνληαο ακηδηθνχο δεζκνχο. Ζ θαξβνμπιηθή νκάδα ηεο βηνηίλεο 

ελεξγνπνηήζεθε κε EDC θαη ζηε ζπλέρεηα αληέδξαζε κε ηηο ακηλνκάδεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Gd2(OH)5NO3 ζρεκαηίδνληαο πάιη ακηδηθνχο 

δεζκνχο. 

 Σα ζσκαηίδηα Gd2(OH)5NO3 ηξνπνπνηήζεθαλ κε 2-θαξβφμπαηζπιν 

θσζθνληθφ νμχ, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ε επηθάλεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ θαξβνμπιηθέο 

νκάδεο. Έρεη εμαθξηβσζεί φηη παξάγνληεο αγθπξνβφιεζεο κε βάζε ην θσζθνληθφ 

νμχ, ζρεκαηίδνπλ κηα κνλνζηηβάδα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λαλνζσκαηηδίνπ, έπεηηα 

απφ δέζκεπζε ηηο θσζθνληθήο νκάδαο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεξκνδπλακηθά 

ζηαζεξφ αηψξεκα ζσκαηηδίσλ
150

. Μάιηζηα έρεη απνδεηρζεί φηη παξάγνληαο ζχδεπμεο 

ηνπ ηχπνπ PO3H2-R-CO2H θαηά πξνηίκεζε δεζκεχνληαη κε ην ζσκαηίδην κέζσ ηεο 

θσζθνληθήο νκάδαο
151

. ηε ζπλέρεηα, ην κφξην ηεο ηξηθσζθνξηθήο αδελνζίλεο (ATP) 
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δεζκεχηεθε ζηελ επηθάλεηα απηψλ ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ζσκαηίδησλ. Ζ δέζκεπζε 

απηή πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα απφ ελεξγνπνίεζε ηεο θαξβνμπινκάδαο ηνπ 

ζσκαηηδίνπ κε EDC θαη  αιιειεπίδξαζε κε ηελ ακηλνκάδα ηνπ ATP.  

 

Παξεκβνιή νξγαληθψλ κνξίσλ κεηαμχ ησλ ζηνηβάδσλ 

Ζ παξεκβνιή βηνκνξίσλ ελδηάκεζα ζηηο ζηηβάδεο ηνπ Gd2(OH)5
+
, φπσο 

ζάθραξα, λνπθιενηίδηα, DNA, ακηλνμέα θαη πνιππεπηίδηα είλαη ηδηαίηεξσο ζεκαληηθή 

γηα ηελ παξαζθεπή θαηλνηφκσλ βηνλαλνυβξηδίθσλ πιηθψλ. Σα αλφξγαλα απηά 

θπιιφκνξθα ζσκαηίδηα, κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγέο ζαλ κεηαθνξείο ζε ζπζηήκαηα 

κεηαθνξάο θαξκάθσλ
152

.  

Μηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ησλ LDH θαη άιισλ θπιιφκνξθσλ 

πδξνμεηδίσλ, είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ αληναληαιιαθηηθέο 

αληηδξάζεηο κε έλα κεγάιν αξηζκφ νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ αληφλησλ. Σελ ηδηφηεηα 

ηεο αληναληαιιαγήο δηαζέηεη θαη ην Gd2(OH)5NO3. Έηζη, ελζσκαηψζεθαλ επηηπρψο 

εληφο ησλ ζηνηβάδσλ ηνπ Gd2(OH)5
+ 

: δχν ακηλνμέα, έλα ιηπαξφ νμχ θαη έλα 

επηθαλεηνδξαζηηθφ κφξην. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, νη αληηδξάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εχθνια, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κέζα ζε ιίγεο ψξεο. Ζ 

επηηπρήο εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ κνξίσλ εληφο ησλ θχιισλ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ 

πεξίζιαζε ησλ αθηίλσλ X θαη ηελ αχμεζε ηεο δηαζηξσκαηηθήο απφζηαζεο ηνπ 

πιηθνχ. 

Παξ‟ φια απηά, ε αληναληαιιαγή δελ επηηεχρζεθε γηα κεγαιχηεξα κφξηα, 

φπσο ηα αληηβηνηηθά ακπηθηιίλε, λαιηδημηθφ νμχ, ακθνηεξηζίλε, πξσηνπνξθπξίλε ΗΥ, 

ρνιηθνχ, θνιηθνχ θ.α. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην Gd2(OH)5NO3 εκθαλίδεη κηα 

επηιεθηηθφηεηα, φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ κνξίσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη εληφο ησλ 

ζηνηβάδσλ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, αληναληαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 

επθνιφηεξα φηαλ ην αληφλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζεί δηαζέηεη δχν αξλεηηθέο 

νκάδεο (π.ρ. ηα ακηλνμέα αζπαξηηθφ θαη γινπηακηθφ). 

Μηα ελαιαθηηθή πξνζζέγγηζε αθνινπζήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

λαιηδημηθνχ νμένο. H ελζσκάησζε ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο κεηαμχ ησλ ζηνηβάδσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ Gd2(OH)5
+
 παξνπζία απηνχ 

ηνπ αληηβηνηηθνχ. Έηζη ινηπφλ, ην κφξην ηνπ αληηβηνηηθνχ παίδεη ην ξφιν ηνπ 

αληηζηαζκηζηηθνχ ηφληνο αληί ησλ ληηξηθψλ. Ζ επηηπρήο εηζαγσγή ηνπ λαιηδημηθνχ 

δηαπηζηψζεθε κε ηελ πεξίζιαζε αθηίλσλ X θαη απφ ηε θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ. 
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Αληηζέησο, ην αληηβηνηηθφ ακπηθηιίλε θαη ε πξσηνπνξθπξίλε ΗΥ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

ελζσκαησζνχλ κε απηή ηε κέζνδν. 

 

Ρφινο ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο 

Tν λαιηδημηθφ νμχ αλήθεη ζηηο θηλνιφλεο, νη νπνίεο αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ηεο 

DNA γπξάζεο ησλ βαθηεξίσλ
153,154

. Οη θηλνιφλεο είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηηθέο θαηά 

ησλ Gram αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ θαη κειέηεο δνκήο-δξαζηηθφηεηαο έρνπλ δείμεη φηη ν 

βαζηθφο ζθειεηφο ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο κε ηελ θέην-νκάδα ζηε ζέζε 4 θαη ηελ 

θαξβνμπινκάδα ζηε ζέζε 3 είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δξάζε ηνπο
155

. Ζ δξαζηηθφηεηα 

ηνπ λαιηδημηθνχ νμένο νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο 

βάζεηο ηνπ DNA φηαλ απηφ βξίζθεηαη δεζκεπκέλν ζηελ DNA-γπξάζε πξνθεηκέλνπ 

λα μεδηπισζεί. Έηζη αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βαθηεξίσλ. ην παξειζφλ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα ειεγρφκελεο απειεπζέξσζεο γηα θηλνιφλεο ηα νπνία 

βαζίδνληαλ ζε ιηπνζψκαηα
156,157

. 

 

Δλαπφζεζε θχιισλ Gd2(OH)5NO3 ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ 

ηνηβάδεο απνηεινχκελεο απφ κηθξφ αξηζκφ θχιισλ Gd2(OH)5NO3, χςνπο 

κεξηθψλ λαλνκέηξσλ, πξνζθνιιήζεθαλ ζε ππφζηξσκα πιαθηδίσλ ππξηηίνπ. Αξρηθά 

ηα πιαθίδηα ππξηηίνπ νμεηδψζεθαλ κε κίγκα νμέσλ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη επηθάλεηα 

κε αξλεηηθά θνξηηζκέλα νμείδηα ηνπ ππξηηίνπ. Αθνινχζεζε ειεθηξνζηαηηθή 

δέζκεπζε αησξήκαηνο θχιισλ Gd2(OH)5
+
 ζηα πιαθίδηα απηά. Οη ζηνηβάδεο πνπ 

πξνέθπςαλ ραξαθηεξίδνληαλ απφ κηθξφ χςνο (ηεο ηάμεο ησλ 10nm), κέζε δηάκεηξν 

ηα 70nm θαη ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο ππθλφηεηαο ηνπο ζηελ επηθάλεηα ππξηηίνπ. Ζ 

ελαπφζεζε θχιισλ Gd2(OH)5NO3 πάλσ ζε ζηεξεφ ππφζηξσκα ππξηηίνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ζηελ θαηαζθεπή λαλν-κεγέζνπο αηζζεηήξσλ, θαηαιπηψλ, ηφλ-

επηιεθηηθψλ ειεθηξνδίσλ θαη λάλν-κεγέζνπο θισβψλ βηνκνξίσλ
158,159,160

.  

 

Υαξαθηεξηζκφο Gd(OH)3 

Ναλνξάβδνη Gd(OH)3 παξαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε κηα απιή πδξνζεξκηθή 

δηαδηθαζία. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά. χλεζεο ηερληθή γηα ηε 

ζχλζεζε λαλνξάβδσλ Gd(OH)3 απνηειεί ε δηάιπζε Gd2O3 παξνπζία ηζρπξνχ νμένο, 
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φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε Gd2O3 + H2O  2Gd(OH)3,ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ζεξκαίλεηαη ζε stainless steel autoclave.  

Σν δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X απνθάιπςε φηη ην παξψλ δείγκα 

απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ Gd(OH)3. Οη ζέζεηο ησλ θνξπθψλ ηνπ XRD 

εκθαλίδνπλ ζπκθσλία κε απηέο ηεο εμαγσληθήο δνκήο ηνπ Gd(OH)3 κε ζηαζεξά 

πιέγκαηνο a = b = 6.345 Å, c = 3.63 Å φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία
161

. Γελ παξαηεξνχληαη ζην XRD θνξπθέο απφ πξνζκίμεηο, δειψλνληαο 

έηζη έλα πςειήο θαζαξφηεηαο πξντφλ. Σν εχξνο ησλ θνξπθψλ είλαη αξθεηά ζηελφ 

ππνδειψλνληαο κηθξφ κέγεζνο θξπζηαιιίηε. Σν κέζν κέγεζνο ηνπ θξπζηαιιίηε 

εθηηκήζεθε απφ ηε ζρέζεο ηνπ Scherrer ζηα 417.5Å. 

 Ο κεραληζκφο ζχλζεζεο ηνπ Gd(OH)3 δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο απνζαθεληζηεί. 

Φαίλεηαη φηη αληζνηξνπηθά θαηλφκελα επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία ππξήλσλ 

θξπζηάιισζεο θαη ηελ επαθφινπζε αλάπηπμε ζε ξαβδφκνξθε δνκή. Έρεη αλαθεξζεί 

ζχλζεζε Gd(OH)3 παξνπζία ηφλησλ νμαιηθνχ νμένο
162

. Ο κεραληζκφο πνπ είρε 

πξνηαζεί πεξηειάκβαλε έλα δηζδηάζηαην ζχκπινθν θαη ηα ηφληα ηνπ νμαιηθνχ λα 

παίδνπλ ξφιν δηδνληηθνχ ligand (ζρήκα 91). 

 

ρήκα 91. Γνκή ηνπ ζπκπιφθνπ νμαιηθνχ γαδνιηλίνπ. 
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ην ζχκπινθν απηφ θάζε άηνκν γαδνιηλίνπ είλαη ζπλαξκνζκέλν κε ηξία 

C2O4
2-

 ζρεκαηίδνληαο κηα δνκή δηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο ηξία κφξηα λεξνχ είλαη 

ζπλαξκνζκέλα απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ επηπέδνπ πνπ δεκηνπξγείηαη. Όηαλ ην λεξφ 

θαη ην C2O4
2-

 αληηθαζίζηαληαη απφ ην ΟΖ
-
 ιφγσ ζηεξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα ΟΖ

-
 

αληηδξνχλ κε ην ζχκπινθν κφλν απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ είλαη θάζεηε ζην επίπεδν. 

Έηζη είλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζεί κηα ξαβδφκνξθε δνκή.  

 

Σξνπνπνίεζε επηθάλεηαο Gd(OH)3 

Ζ επηθάλεηα ηνπ Gd(OH)3 ηξνπνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα απνθηήζεη 

βηνζπκβαηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχρζεθε ε ηερληθή 

ηνπ πνιπκεξηζκνχ κε εθθίλεζε ηελ επηθάλεηα ηνπ Gd(OH)3, δεκηνπξγψληαο έλα 

ζηξψκα πνιχ- ιαθηηθνχ νμένο (PLA). 

Ο πνιπκεξηζκφο κε ζεκείν έλαξμεο ηελ ίδηα ηελ επηθάλεηα είλαη κηα αξθεηά 

ειπηδνθφξα θαη δπλακηθή ζηξαηεγηθή. Ζ φιε δηαδηθαζία επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο ππθλφηεηαο θαη ηνπ πάρνπο ηεο πνιπκεξηθήο βνχξηζαο, κε 

ζρεδφλ κνξηαθή αθξίβεηα. Οη Choi θαη Langer εξεχλεζαλ ηελ ρξήζε νθηντθνχ 

θαζζίηεξνπ (ΗΗ) σο θαηαιχηε γηα ηελ παξαγσγή ρεηξηθψλ βνπξηζψλ PLA, ζε 

ππνζηξψκαηα ρξπζνχ θαη ππξηηίνπ
163

. Σν PLA είλαη έλα αξθεηά ειθπζηηθφ 

πνιπκεξέο γηα ηαηξηθέο εθαξκνγέο, ιφγσ ηνπ βηναπνηθνδνκεηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα. Οη 

ρεηξφκνξθεο βνχξηζεο έρνπλ ηξαβήμεη ην ελδηαθέξσλ φζνλ αθνξά ηελ επηθάιπςε 

επηθαλεηψλ γηα εθαξκνγέο ρεηξηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη γηα κνξηαθή αλαγλψξηζε. 

Κάλνληαο ρξήζε ελφο φιηγν(αηζπιέλνγιπθφιηθνχ) ηεξκαηηθνχ άθξνπ, νη PLA 

βνχξηζεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε πάρνο 12nm ζε ρξφλν 3 εκεξψλ ζηνπο 40 
O
C. 

Οη πνιπκεξηθέο „βνχξηζεο‟ παξάγνληαη έπεηηα απφ ειεγρφκελν πνιπκεξηζκφ, 

πάλσ ζε επηθάλεηεο. Με ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φηη ε έλαξμε ηνπ πνιπκεξηζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επηθάλεηα απηή, ν πνιπκεξηζκφο παξέρεη έλα κνλνπάηη γηα 

ηελ επηθάιπςε επηθαλεηψλ, κε πνιχ θαιά θαζνξηζκέλεο ιεπηέο πνιπκεξείο 

κεκβξάλεο, νη νπνίεο είλαη νκνηνπνιηθά δεζκεπκέλεο ζηελ επηθάλεηα. Τπάξρνπλ 

πνιιά παξαδείγκαηα ζηελ βηβιηνγξαθία
164

, ζρεηηθά κε ηελ ζχλζεζε „βνπξηζψλ‟ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή απηή. Ζ ηξνπνπνίεζε επηθαλεηψλ κε ιεπηέο 

πνιπκεξηθέο κεκβξάλεο, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ψζηε λα πξνζδψζνπλ ζε απηέο 

μερσξηζηέο ηδηφηεηεο, φπσο: „δηαβξεμηκφηεηα‟, βηνζπκβαηφηεηα, αληίζηαζε ζηε 

δηάβξσζε θαη ηελ ηξηβή. Σέηνηεο ιεπηέο πνιπκεξηθέο κεκβξάλεο κπνξνχλ λα 

παξαζθεπαζηνχλ έπεηηα απφ ελαπφζεζε ή ςεθαζκφ ηνπ πνιπκεξηθνχ θαιχκκαηνο 
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απφ δηάιπκα. Δλαιιαθηηθά, πνιπκεξή κε ελεξγέο νκάδεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

δεζκνχο κε επηθάλεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ησλ θαινχκελσλ πνιπκεξηθψλ 

„βνπξηζψλ‟. Σν πιενλέθηεκα ησλ πνιπκεξηθψλ βνπξηζψλ έλαληη ησλ άιισλ 

κεζφδσλ επηθαλεηαθήο ηξνπνπνίεζεο (π.ρ. απηφ-νξγαλσκέλσλ κνλνζηηβάδσλ) είλαη ε 

κεραληθή θαη ρεκηθή „επξσζηία‟ ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πςειφ βαζκφ 

ζπλζεηηθήο επιπγηζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή κηα κεγάιεο πνηθηιίαο ιεηηνπξγηθψλ 

νκάδσλ.  

πλεζέζηεξα, βνχξηζεο παξαζθεπάδνληαη κε ηελ έλσζε πνιπκεξψλ ζηελ 

επηθάλεηα, είηε κέζσ ζρεκαηηζκνχ ρεκηθνχ δεζκνχ, αλάκεζα ζε ελεξγέο νκάδεο ηεο 

επηθάλεηαο θαη ηνπ πνιπκεξνχο, είηε κε θπζηθή πξνζξφθεζε κπιφθσλ 

ζπκπνιπκεξψλ κε „θνιιψδε‟ ηκήκαηα. Απηή ε ζηξαηεγηθή παξφηη είλαη αξθεηά απιή 

πάζρεη απφ θάπνηεο αδπλακίεο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί πςειή ππθλφηεηα 

πνιπκεξνχο, ιφγσ ησλ ζηεξηθψλ παξεκπνδίζεσλ ησλ είδε πξνζθνιιεκέλσλ 

πνιπκεξψλ. Δπί πξνζζέησο, ην πάρνο ησλ κεκβξαλψλ πεξηνξίδεηαη απφ ην κνξηαθφ 

βάξνο ηνπ πνιπκεξνχο (κεκβξάλεο πάρνπο 100nm είλαη κε επηηεχμηκεο). Βαζηδφκελνη 

ζε κε νκνηνπνιηθή πξνζξφθεζε πνιπκεξψλ ζε επηθάλεηεο, θαζηζηά ηελ πξνζξφθεζε 

κηα αληηζηξεπηή δηαδηθαζία θαη ηέηνηεο βνχξηζεο είλαη αζηαζείο θάησ απφ ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο, φπσο φηαλ εκπιέθνληαη δπλάκεηο πςειήο ζπλάθεηαο. 

 

Σξνπνπνίεζε ηεο επηθάλεηα κε ηξππηνθάλε 

 Σν ακηλνμχ ηξππηνθάλε πξνζδέζεθε νκνηνπνιηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

Gd(OH)3. Ζ δέζκεπζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα απφ ηξνπνπνίεζε ηεο 

επηθάλεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ κε ακηλνκάδεο, φκνηα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Gd2(OH)5NO3. Παξφηη ε αληίδξαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ Gd(OH)3 κε 

ακηλνπξφππιν ζηιάλην πξαγκαηνπνηείηαη πην δχζθνια, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ Gd2(OH)5NO3, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα επξχ θάζκα κνξίσλ πνπ 

δηαζέηνπλ θαξβνμπινκάδεο, κπνξνχλ λα δεζκεπηνχλ ζηελ ηξνπνπνηεκέλε επηθάλεηα 

κέζσ βάζεο Schiff. Δλδεηθηηθά ζε απηή ηε δηαηξηβή δεζκεχηεθε ην ακηλνμχ 

ηξππηνθάλε, ιφγσ ηεο απιφηεηαο ηνπ θαη ηεο επθνιίαο ραξαθηεξηζκνχ ηεο 

αληίδξαζεο ηεο . 

 

Αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηκπθεηηαθέο ηδηφηεηεο ησλ Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 

 Σφζν ην Gd2(OH)5NO3 φζν θαη  ην Gd(OH)3 δελ εκθάληζαλ ηνμηθφηεηα έλαληη 

ηνπ βαθηεξίνπ E.coli θαη ηνπ κχθεηα Sacharomyces Cerivisae.  Σν απνηέιεζκα απηφ 
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θαλεξψλεη, ελδερνκέλσο, ηε δπλακηθή πνπ έρνπλ ηα πιηθά απηά γηα βηνηαηξηθέο 

εθαξκνγέο, φπσο ηελ απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Μεηξήζεηο 

θπηηαξνηνμηθφηεηαο είλαη αλαγθαίεο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε βησζηκφηεηα 

θπηηάξσλ ησλ ζειαζηηθψλ. 

 

Μεηξήζεηο ραιαξσζηκφηεηαο 

Γηα λα απνηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 

ζαλ παξαγφλησλ ζθίαζεο MRI, εμεηάζηεθε ε ηθαλφηεηα ραιάξσζεο ησλ ελψζεσλ 

απηψλ κε ηε βνήζεηα NMR 300MHz. Σα δχν δείγκαηα δηαπηζηψζεθε φηη κεηψλνπλ 

ηνλ δηακήθε ρξφλν ραιάξσζεο (T1). Γηα πεξεηαίξσ εμεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζθίαζεο ησλ δχν δεηγκάησλ, κειεηήζεθε ε ραιάξσζε ηνπο (r1), δειαδή πσο 

κεηαβάιιεηαη ν ξπζκφο ραιάξσζεο αλά κνλάδα ζπγθέληξσζεο ηνπ παξάγνληα 

ζθίαζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απηψλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7. Οη ηηκέο 

απηέο ζπγθξίζεθαλ κε ηηο αληίζηνηρεο εκπνξηθά δηαζέζηκσλ παξαγφλησλ ζθίαζεο 

(DTPA θαη Magnevist), νη νπνίνη θαη εμεηάζηεθαλ θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο.  

Απφ ηνλ πίλαθα 7 δηαπηζηψλεηαη ε κείσζε ηνπ δηακήθε ρξφλνπ ραιάξσζεο 

(T1) ησλ δχν ελψζεσλ Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη Gd(OH)3 ζε ζχγθξηζε κε ην θαζαξφ λεξφ. 

Αληηζέησο, παξαηεξείηαη κεησκέλε ραιαξσζηκφηεηα ησλ ελψζεσλ απηψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εκπνξηθά δηαζέζηκνπο παξάγνληεο ζθίαζεο. Φαίλεηαη δειαδή φηη 

ελψ νη ελψζεηο πνπ παξαζθεπάζηεθαλ έρνπλ ηθαλφηεηα ραιάξσζεο, δελ είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθέο φζν ηα εκπνξηθά θάξκαθα. πγθξηηηθά κε ηηο δχν ελψζεηο πνπ 

ζπληέζεθαλ ην Gd2(OH)5ΝΟ3 εκθαλίδεη κεγαιχηεξε ραιαξσζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ην 

Gd(OH)3. Σν απνηέιεζκα απηφ απνδίδεηαη ζην κηθξφηεξν κέγεζνο ηνπ Gd2(OH)5ΝΟ3 

ζε ζχγθξηζε κε ην Gd(OH)3. Σα κηθξφηεξα ζσκαηίδηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθζέηνπλ, ζπλνιηθά, κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ γαδνιηλίνπ ζην λεξφ ζε ζρέζε κε ηα 

κεγαιχηεξα, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επηθάλεηαο πνπ δηαζέηνπλ.  

Ο κεραληζκφο ραιάξσζεο πνπ επάγεηαη απφ ηα ζσκαηίδηα Gd2(OH)5ΝΟ3 θαη 

Gd(OH)3 ειέγρζεθε κέζσ απηψλ ησλ κεηξήζεσλ. Οη θακπχιεο ραιάξσζεο ησλ 

δηεγεξκέλσλ πξσηνλίσλ λεξνχ είλαη κνλνεθζεηηθέο (ζρήκα 87), απνδεηθλχνληαο φηη ν 

θχξηνο κεραληζκφο ραιάξσζεο είλαη ε δηάρπζε πξσηνλίσλ
165

. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ραιάξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηε δηάρπζε ησλ πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ γχξσ 

απφ ην παξακαγλεηηθφ ζσκαηίδην, θαη φρη κε απ‟ επζείαο νκνηνπνιηθή 

αιιειεπίδξαζε. Γηαδηθαζία ραιάξσζεο ηχπνπ πξσηνληαθήο δηάρπζεο έρεη αλαθεξζεί 
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γηα ην Gd(OH)3 ζε πξνγελέζηεξε κειέηε
166

. ε αληηδηαζηνιή νη θακπχιεο 

απνδηέγεξζεο ησλ εκπνξηθψλ παξαγφλησλ ζθίαζεο είλαη εθζεηηθέο δεπηέξνπ βαζκνχ, 

θαλεξψλνληαο φηη ν κεραληζκφο απνδηέγεξζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ νκνηνπνιηθήο 

δέζκεπζεο ηνπ λεξνχ κε ηνλ παξάγνληα ζθίαζεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Παξάγνληεο ζθίαζεο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ζηνηρεία ζπάλησλ γαηψλ είλαη 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα ζηελ βηνηαηξηθή έξεπλα θαη δηάγλσζε. Τπάξρεη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αλφξγαλσλ λαλνζσκαηηδίσλ, ηα νπνία ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θνξείο γηα θπηηαξηθή κεηαθνξά πνηθίισλ κνξίσλ φπσο 

θαξκάθσλ, γνληδίσλ θαη πξσηετλψλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ κε 

ζηνηρεία ζπάλησλ γαηψλ ζα αλνίμεη λέεο πξννπηηθέο γηα επηιεθηηθή ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ηζηψλ θαη έγθαηξε δηάγλσζε.
167

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή επηρεηξήζεθε ε ζχλζεζε παξακαγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ 

κε πξνδηαγξαθέο φκνηεο κε απηψλ ησλ ζθηαγξαθηθψλ κέζσλ απεηθφληζεο καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ. Ζ εκπεηξία καο πάλσ ζηα ζηνηβαγκέλα δηπιά πδξνμείδηα, καο νδήγεζε 

ζηελ παξαζθεπή κηαο ζεηξάο LDH απφ παξακαγλεηηθά κεηαιιηθά ηφληα. Παξ‟ φια 

απηά ηα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζσκαηίδηα εκθάληδαλ θάπνηα ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην κεγάιν κέγεζνο, ε κηθξή δηαιπηφηεηα θαη ραιαξσζηκφηεηα 

ηνπο. Δπνκέλσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ ηνπο επέηξεπαλ λα βξνπλ εθαξκνγέο 

ζαλ παξάγνληεο ζθίαζεο ζην MRI. Αληηζέησο, εθαξκνγέο φπσο ε παξαζθεπή κηθηψλ 

κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ θαη  ε ρξήζε απηψλ ζαλ ππνζηξψκαηα γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε 

δηαθφξσλ βηνκνξίσλ θαη κεκβξαλψλ, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε βηναηζζεηήξσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ειεγρφκελεο ειεπζέξσζεο θαξκάθσλ θαη βηνκνξίσλ.  

Δπφκελνο ζηαζκφο ηεο έξεπλαο απηήο απνηέιεζε ε ζχλζεζε δπν πιηθψλ, κε 

βάζε έλα ζηνηρείν ηεο νκάδαο ησλ ιαλζαλίδσλ, ην γαδνιίλην. Σα πιηθά απηά ήηαλ ην 

θπιιφκνξθν Gd2(OH)5NO3 θαη ην ξαβδνεηδέο Gd(OH)3. Σν Gd2(OH)5NO3 αλήθεη ζε 

κηα εληειψο λέα θαηεγνξία πιηθψλ, κε ηηο έσο ηψξα πξνζπάζεηεο ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα, λα κελ έρνπλ επηηχρεη θξπζηαιιηθφηεηα θαη θαζαξφηεηα φκνηα κε ηελ 

παξαζθεπή πνπ αλαπηχρζεθε ζε απηή ηελ εξγαζία. Σν ζπγθεθξηκέλν πιηθφ εκθαλίδεη 

ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε ηερληθέο φπσο ην MRI 

θαη ην NCT. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη απηφ ην πιηθφ είλαη ην 

κηθξφ κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ, ε απμεκέλε πδαηνδηαιπηφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα 

ηνλαληαιιαγήο πνπ δηαζέηεη. Δπίζεο ε κε ηνμηθφηεηα ηνπ ζε βαθηήξηα θαη κχθεηεο 

θαλεξψλεη ελδερνκέλσο θαη ηελ κε ηνμηθφηεηα ηνπ ζε θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ. Μάιηζηα, ηα ζσκαηίδηα απηά δηαζέηνπλ ηελ δπλακηθή εθαξκνγήο ζε 

MRI, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ραιαξσζηκφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ. Αθνινχζεζε ε 
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ζχλζεζε ελφο αθφκα κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο  ησλ πδξνμπληηξηθψλ, πνπ ήηαλ ην 

Dy2(OH)5NO3. Σν πιηθφ απηφ εκθάληδε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά κε ην αληίζηνηρν 

ηνπ γαδνιηλίνπ, φπσο πςειή θξπζηαιιηθφηεηα, δηαιπηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα. 

Μηα ζεηξά απφ κφξηα βηνινγηθήο ζεκαζίαο ελζσκαηψζεθαλ κεηαμχ ησλ 

ζηνηβάδσλ ηνπ Gd2(OH)5NO3. πγθεθξηκέλα κε απ‟ επζείαο ηνλαληαιιαγή, 

δεζκεχηεθαλ ηα ακηλνμέα αζπαξηηθφ θαη γινπηακηθφ. Σν ιηπαξφ νμχ, παικηηηθφ θαη 

ην επηθαλεηνδξαζηηθφ κφξην SDS. Δλψ θαηά ηε ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ επηηεχρζεθε ε 

ελζσκάησζε ηνπ αληηβηνηηθνχ θαξκάθνπ λαιηδημηθνχ νμένο. Σν γεγνλφο απηφ 

επηηξέπεη ζην λαλνυβξίδην λα βξεη εθαξκνγέο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

απειεπζέξσζεο θαξκάθσλ. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ Gd2(OH)5NO3 ηξνπνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα απνθηήζεη 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, κε ζθνπφ ηελ δπλαηφηεηα εμεηδηθεπκέλεο αλαγλψξηζεο 

βηνινγηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηνπ θνιηθνχ νμένο θαη ηεο βηνηίλεο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο πδαηνδηαιπηφηεηάο ηνπο. Σν κφξην ηνπ ATP δεζκεχηεθε ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

Gd2(OH)5NO3 αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πνηθηιία κνξίσλ πνπ κπνξνχλ λα δεζκεπηνχλ 

νκνηνπνιηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ.  

Σν Gd(OH)3 απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ πιηθφ ιφγσ ηνλ ειεθηξηθψλ, 

καγλεηηθψλ θαη ρεκηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ. Παξ‟ φια απηά, ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ, δελ 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ζαλ παξάγνληα ζθίαζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη 

έλαο λένο ηξφπνο ζχλζεζεο απηνχ, κε ρακειφ θφζηνο θαη επθνιία παξαζθεπήο. 

Παξάιιεια ην ηειηθφ πξντφλ εκθαλίδεη πςειή θαζαξφηεηα, γεγνλφο πνπ δελ 

επηηπγράλεηαη πάληα, ζηηο έσο ηψξα παξαζθεπέο. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ Gd(OH)3 ηξνπνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα απνθηήζεη 

βηνζπκβαηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. Έηζη, ην ακηλνμχ ηξππηνθάλε δεζκεχηεθε 

επηηπρψο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε βηναηζζεηήξσλ αιιά θαη ηε ζχλζεζε Gd2O3. Μηα δεχηεξε 

ηξνπνπνίεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αλάπηπμε κηα ιεπηήο 

ζηνηβάδαο απφ ην πνιπκεξέο PLA. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή δίλνπλ ην 

έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ γαδνιηλίνπ 

ζε βηνινγηθέο εθαξκνγέο. Καηαξρήλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ Gd2(OH)5NO3-θνιηθφ  λα 

ζηνρεχεηαη ζε θαξθηληθά θχηηαξα νδεγεί ζηελ πξννπηηθή ηεο ρξήζεο ηνπ ζην MRI 

θαη NCT. Δπηπιένλ ηo ηξνπνπνηεκέλνo Gd2(OH)5NO3 κε θνιηθφ νμχ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξέαο γηα ηε ζηνρεπφκελε κεηαθνξά αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ. 
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Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ην Gd2(OH)5NO3 πνπ θέξεη νκνηνπνιηθά 

πξνζδεκέλε βηνηίλε. Ζ βηνηίλε αιιειεπηδξά πνιχ ηζρπξά κε ηελ πξσηεΐλε αβηδίλε ε 

νπνία δηαζέηεη ηέζζεξηο ζέζεηο δέζκεπζεο ηεο βηνηίλεο. Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πνιιέο εθαξκνγέο γηα λα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο βηνηπλπιησκέλα κφξηα
168

. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα πξνζδεζνχλ βηνηπλπιησκέλα αληηζψκαηα πάλσ ζην 

Gd2(OH)5NO3-βηνηίλε κέζσ ηεο αβηδίλεο. Με ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

αληηζψκαηνο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ λαλνυβξίδηα πνπ λα ζηνρεχνπλ ζε 

νπνηνδήπνηε ηζηφ ή ηχπν θπηηάξσλ.  

Σν Gd2(OH)5NO3 απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ απεηθφληζε 

καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Κξίλεηαη φκσο αλαγθαία ε πεξαηηέξσ κειέηε ηεο 

ηθαλφηεηαο ραιάξσζεο πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ κε εμεηδηθεπκέλα ραιαξσζίκεηξα 

θαζψο επίζεο ε πιήξεο απνηίκεζε ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ ζε επθαξπσηηθά θχηηαξα. 
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ΜΔΡΟ Β 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα πνξψδε πιηθά δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ πφξσλ ηνπο, ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο
169

: 

1. Σα κηθξνπνξψδε κε κέγεζνο πφξσλ θάησ ησλ 2 nm. 

2. Σα κεζνπνξψδε κε κέγεζνο πφξσλ κεηαμχ ησλ 2 nm θαη 50 nm. 

3. Tα καθξνπνξψδε ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 50 nm. 

Δξεπλεηέο αλαθάιπςαλ ην 1992 ηελ πξψηε πςειά δηαηεηαγκέλε νηθνγέλεηα 

κεζνπνξψδσλ κνξηαθψλ θφζθηλσλ (highly ordered molecular thieves). Σα πιηθά απηά 

είλαη ηα M41S, ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο ησλ πφξσλ θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 10 nm
170

. 

Ζ ζχλζεζε απηψλ ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηηνληηθά 

επηθαλεηνδξαζηηθά κφξηα κε καθξηέο αιπζίδεο, ζαλ πεξίγξακκα (template) ή ζαλ 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ πφξσλ
171

.  

Αλάινγα κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηηο ζπλζήθεο θαηά ηελ 

αληίδξαζε ηεο ζχλζεζεο, έρνπλ παξαζθεπαζηεί δηάθνξα κεζνπνξψδε ππξηηηθά 

νμείδηα κε δηαηεηαγκέλε δνκή. Σν πιηθφ ην νπνίν έρεη κειεηεζεί πεξηζζφηεξν είλαη ην 

MCM-41, ην νπνίν έρεη εμαγσληθή δηάηαμε. Άιια γλσζηά πιηθά είλαη ην MCM-48 κε 

θπβηθή δηάηαμε θαη ην MCM-50 κε πιαθνεηδή δηάηαμε. Σν MCM-41 είλαη ζεξκηθά 

ζηαζεξφηεξν ζε ζρέζε κε ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία ζπρλά είλαη 

δχζθνιν λα απνθηεζνχλ
172,173,174,175

.  

 

Μεραληζκφο ζχλζεζεο MCM-41 

Γχν είλαη νη επηθξαηέζηεξνη κεραληζκνί γηα ηε ζχλζεζε ηνπ MCM-41. 

πγθεθξηκέλα έρεη πξνηαζεί α) ν κεραληζκφο Liquid Crystal Templating (LCT) θαη ν 

κεραληζκφο κεηάβαζεο απφ πιαθνεηδή ζε εμαγσληθή δηάηαμε
176,177

. 

Οη πγξνί θξχζηαιινη γεληθά δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θάζεηο: ηελ εμαγσληθή, ηελ 

θπβηθή θαη ηελ πιαθνεηδή. Απμαλφκελεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ, 

ηα κφξηα απηνχ απνθηνχλ κηα απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο θάζεηο (ζρήκα 92). 
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ρήκα 92. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 3 θάζεσλ πγξψλ θξπζηάιισλ απφ ηα κφξηα ηνπ 

επηθαλεηνδξαζηηθνχ. 

 

Μεραληζκφο LCT 

Ζ ζχλζεζε ηνπ MCM-41κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δχν πηζαλψλ νδψλ, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 93, ζηελ πξψηε δηαδξνκή ε δηεπηθάλεηα πγξψλ 

θξπζηάιισλ ζρεκαηίδεηαη πξηλ ηελ πξνζζήθε ππξηηηθψλ, ελψ ζηε δεχηεξε δηαδξνκή 

ε πξνζζήθε ππξηηηθψλ ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηάηαμε 

ησλ ξαβδνεηδψλ κηθθπιίσλ πξνο ηελ επηζπκεηή θάζε πγξψλ θξπζηάιισλ 

(εμαγσληθή).  

Μειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε XRD, 
29

Si NMR θαη TGA ππνζηεξίδνπλ 

ην ζρεκαηηζκφ ηνπ MCM-41 βάζε ηεο δεχηεξεο δηαδξνκήο
178

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 93. Μεραληζκφο ζχλζεζεο ηνπ MCM-41 ζχκθσλα κε ηελ LCT. 
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Μεραληζκφο κεηάβαζεο απφ πιαθνεηδή ζε εμαγσληθή δηάηαμε 

 Έρεη παξαηεξεζεί έλαο κηθξφο βαζκφο πνιπκεξηζκνχ ησλ silica ζε πδαηηθφ 

κίγκα επηθαλεηνδξαζηηθψλ θαη ππξηηηθψλ κε ζρεηηθά κηθξφ pH. Δπίζεο, ζε ρακειή 

ζεξκνθξαζία, κηθξά silica-νιηγνκεξή (3 έσο 8 άηνκα ππξηηίνπ) παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ ηεο κεζνπνξφδνπο θάζεο. Δλ κέξεη απηφ νθείιεηαη δηφηη απηά 

ηα νιηγνκεξή πθίζηαληαη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε επηθαλεηνδξαζηηθά 

θαηηφληα ζηηο δηεπηθάλεηεο, νδεγψληαο ζε κηα ηζρπξή αιιειεπίδξαζε απφ 

πνιπδνληηθφ δέζηκν κεηαμχ απηψλ
179

 . 

 Απηφ ην πνιπδνληηθφ δέζηκν ησλ ππξηηηθψλ νιηγνκεξψλ κε ηα θαηηνληηθά 

επηθαλεηνδξαζηηθά, κπνξνχλ λα πνιπκεξηζηνχλ πεξαηηέξσ ζρεκαηίδνληαο 

εθηεηακέλα ligands, θαη λα απμάλνπλ ην ζπλεξγαηηθφ δέζηκν κεηαμχ ησλ 

επηθαλεηνδξαζηηθψλ θαη ησλ ππξηηηθψλ εηδψλ. Σν πνιπδνληηθφ δέζηκν 

επηθαλεηνδξαζηηθψλ θαη ππξηηηθψλ ligands νδεγεί ζε κηα πιαθνεηδή δηθαζηθή 

επηθάλεηα, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηελ βέιηηζηε κέζε πεξηνρή ηεο νκάδα θεθαιήο ησλ 

επηθαλεηνδξαζηηθψλ κνξίσλ (Αν). Καζψο ν πνιπκεξηζκφο ησλ ππξηηηθψλ εηδψλ 

πξνρσξάεη, ε κέζε πεξηνρή ηεο νκάδαο θεθαιήο ησλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ (Α) 

απμάλεηαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ππθλφηεηαο θνξηίνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ ππξηηηθνχ 

πνιπαληφληνο. Απηφ νδεγεί ζε απιάθσζε ησλ ππξηηηθψλ ζηηβάδσλ θαη ηειηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ εμαγσληθή θάζε.   

 Καηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζχλζεζεο, ην ππξηηηθφ ηνίρσκα είλαη αθφκα 

ζπκππθλσκέλν ζε κηθξφ βαζκφ κε απνηέιεζκα ε ηηκή Αν λα κπνξεί λα πιεζηάζεη ηελ 

βέιηηζηε ηηκή πηνζεηψληαο εμαγσληθή δνκή ζχκθσλε κε ηα θξηηήξηα πνπ επηβάιινπλ 

ην ηαίξηαζκα ηεο ππθλφηεηαο θνξηίνπ. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην πάρνο ησλ 

ηνηρσκάησλ κεηψλεηαη, έηζη ψζηε λα θξαηήζεη ηελ αλαινγία ησλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ 

κνξίσλ πξνο ηα ππξηηηθά ζηαζεξφ. 

 

 
ρήκα 94. Αλαπαξάζηαζε ζχλζεζεο ηνπ MCM-41 ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ κεηάβαζεο απφ 

πιαθνεηδή ζε εμαγσληθή δηάηαμε. 
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Σξφπνη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ 

Σν κέγεζνο ησλ πφξσλ ησλ MCM-41 πιηθψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

1. Με ηελ αιιαγή ηνπ κήθνπο ηεο αιπζίδαο ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ. 

2. Σελ πξνζζήθε ζην κέζν ζχλζεζεο νξγαληθψλ κνξίσλ (π.ρ. 1,3,5-ηξηκέζπιν 

βελδφιην), ηα νπνία δηαιχνληαη ζηελ πδξφθνβε πεξηνρή ησλ κηθθπιίσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο. 

3. Υξήζε αιθαλίσλ δηαθνξεηηθνχ κήθνπο αιπζίδαο.  

4. Πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο γήξαλζεο ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. 

  

Γνκή ησλ MCM-41 πιηθψλ 

Ο ζθειεηφο ηνπ MCM-41 απνηειείηαη απφ έλα εθηεηακέλν δίθηπν ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ φπνπ ηφληα νμπγφλνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξαεδξηθνχ 

θαηηφληνο. 

Σα MCM-41 πιηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ επζχγξακκα, κε ζπλδεφκελα 

θαλάιηα πφξσλ, ηα νπνία εθηείλνληαη πξνο ηελ ίδηα πιεπξά. Ζ δηάκεηξνο ησλ πφξσλ 

πνηθίιεη απφ 1.6 έσο 10 nm, δηαηεηαγκέλε ζε θαλνληθά εμάγσλα. 

 Γηα ην ζρήκα ησλ πφξσλ έρνπλ πξνηαζεί δχν κνληέια, αλάινγα κε ηνλ 

κεραληζκφ ζχλζεζεο ησλ MCM-41. Σν πξψην κνληέιν βαζίδεηαη ζην κεραληζκφ 

LCT, φπνπ παξαηεξνχληαη θπιηλδξηθνί πφξνη κε ζηαζεξά πιέγκαηνο a=44.6 Å θαη 

πάρνο ηνηρψκαηνο 8.4 Å
180

. Γηα ην δεχηεξν κνληέιν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

κεραληζκφ κεηάβαζεο απφ πιαθνεηδή ζε εμαγσληθή δηάηαμε, παξαηεξνχληαη 

εμαγσληθνί πφξνη θαη απφζηαζε κεηαμχ απηψλ 35 Å
181

 . 

 Ζ δνκή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ πφξσλ απνηειείηαη απφ έλα αθαηάζηαην δίθηπν 

κε γέθπξεο ζηινμαλίνπ θαη ειεχζεξεο νκάδεο ζηιαλφιεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δξάζνπλ ζαλ ππξελφθηια απέλαληη ζε θαηάιιεια ρεκηθά κφξηα. Ο αξηζκφο ησλ 

νκάδσλ ζηιαλφιεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ MCM-41 είλαη ζρεηηθά κηθξφο, ιφγσ ηνπ 

πςεινχ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ηνπ MCM-41. 
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ρήκα 95.  Μνληέια δνκήο ηνπ MCM-41 α) θπιηλδξηθνί πφξνη θαη β) εμαγσληθνί πφξνη. 

 

 Ηδηφηεηεο ησλ MCM-41 πιηθψλ 

Σα MCM-41 πιηθά παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 

  Δκθαλίδνπλ πςειή επηθαλεηαθή πεξηνρή, άλσ ησλ 1000 m
2
/g. 

  Δίλαη αξθεηά ζηαζεξά πιηθά θαηά ηελ έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (αθφκα 

θαη 827 
ν
C). 

  Παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηελ πγξαζία. Αλ αθεζνχλ ζε πεξηβάιινλ κε 

πνζνζηφ πγξαζίαο 60% κεηά απφ 3 κήλεο ράλνπλ πιήξσο ηε δνκή ηνπο. 

  Ζ απεπζείαο επαθή ηνπο κε πδαηηθφ δηάιπκα πξνθαιεί απψιεηα ηεο δνκή ηνπο 

κεηά ηελ πάξνδν 12 εκεξψλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

επηθάιπςε ησλ πφξσλ κε πδξφθνβν ζηξψκα, ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπο. 

 Δκθαλίδνπλ κηθξή κεραληθή αληνρή. Με ηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πίεζεο 86 

MPa αιιάδεη δξαζηηθά ε δνκή ηνπο ελψ ζηα 224 MPa θαηαζηξέθνληαη 

νινζρεξψο 
182

. 

  Σα πιηθά απηά εκθαλίδνπλ θαη πδξφθνβεο θαη πδξφθηιεο ηδηφηεηεο
183

. 

 Παξνπζηάδνπλ πςειή αληνρή ζε θαηεξγαζία κε νμέα ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

βάζεηο, ζηηο νπνίεο έρνπλ κηθξή αλεθηηθφηεηα
184

. 

 

χλζεζε κεζνπνξψδνπο silica ηχπνπ MCM-41 

Καηά ηε ζχλζεζε ηεο silica, σο επηθαλεηνδξαζηηθφ κφξην ρξεζηκνπνηείηαη ην 

CTABr. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ TeOS πξαγκαηνπνηνχληαη δχν αληηδξάζεηο, θαη 

εηδηθφηεξα κηα αληίδξαζε πδξφιπζεο θαη κηα αληίδξαζε ζπκπχθλσζεο. Καηά ηελ 

πδξφιπζε, ηα αιθνμείδηα πδξνιχνληαη ζην λεξφ σο εμήο: 

 

Si(OEt)4  +   4H2O   
/H OH

 Si(OH)4  +  4EtOH 
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Σν ζηάδην απηφ φπσο θαίλεηαη είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζε 

φμηλεο φζν θαη βαζηθέο ζπλζήθεο. Έρεη παξαηεξεζεί φκσο φηη ζε βαζηθέο ζπλζήθεο 

ιακβάλεηαη πην ζπκππθλσκέλε θαη ζπκπαγήο δνκή, θαη απηφ δηφηη ζε βαζηθέο 

ζπλζήθεο επλνείηαη θαη ε ζπκπχθλσζε ησλ ππξηηηθψλ. 

Καηά ην ζηάδην ηεο ζπκπχθλσζεο ηα ηεηξαεδξηθά κφξηα Si(OH)4  αληηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνληαη δεζκνί Si-O-Si. Δλ ζπλερεία ηα κφξηα 

απηά αληηδξνχλ πεξαηηέξσ κε κφξηα Si(OH)4 ζρεκαηίδνληαο έλα εθηεηακέλν δίθηπν 

δεζκψλ Si-O-Si. Ζ αληίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα είλαη: 

2 Si(OH)4   [(ΟΖ)3-Si-O-Si-(OH)3]  +  H2O 

Σν κίγκα ηεο αληίδξαζεο αθήλεηαη ζηνπο 80
 ν

C γηα 4 κέξεο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο γήξαλζεο επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο 

ηνπ πνιπκεξνχο θαη κεηψλεηαη ην πνξψδεο ηνπ αθνχ ζπλερίδνληαη φιεο νη αληηδξάζεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ. 

 

Δηζαγσγή ζηελ νμεηδάζε ηεο γιπθφδεο 

 Ζ νμεηδάζε ηεο γιπθφδεο (GOx) θαηαιχεη ηελ νμείδσζε ηεο β-D-γιπθφδεο ζε 

D-γιπθνληθφ-1,5-ιαθηφλε θαη ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κνξηαθφ 

νμπγφλν ζαλ δέθηε ειεθηξνλίσλ. 

 Ζ νμεηδάζε ηεο γιπθφδεο είλαη κηα δηκεξήο πξσηεΐλε κε κνξηαθφ βάξνο 

160kDa θαη απνηειείηαη απφ 583 ακηλνμέα. Δπίζεο, πεξηέρεη έλα πνιχ ζθηρηά 

ζπλδεδεκέλν θιαβηλν-αδεληλν-δηλνπθιενηίδην (FAD) αλά κνλνκεξέο ζαλ 

ζπκπαξάγνληα. Σν FAD δελ είλαη νκνηνπνιηθά ζπλδεδεκέλν θαη κπνξεί λα 

ειεπζεξσζεί απφ ην έλδπκν, έπεηηα απφ απνδηάηαμε.  

 Οη πδαηαλζξαθηθέο αιπζίδεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο  ζην έλδπκν απνηεινχλ 

ην 16% ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο
185

. Ο πδαηάλζξαθαο απηφο είλαη πινχζηνο ζε καλφδε, 

φπνπ ζε πνζνζηφ 80% (w/w) πδαηάλζξαθα λα είλαη καλφδε. Ζ καλφδε είλαη έλα 

ζάθραξν, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδέεηαη είηε ζην ακηδηθφ άδσην ηεο πιεπξηθήο 

αιπζίδαο κηαο αζπαξαγίλεο (Ν-ζχλδεζε) ή ζην άηνκν νμπγφλνπ ηεο πιεπξηθήο 

αιπζίδαο κηαο ζξενλίλεο ή ζεξίλεο (Ο-ζχλδεζε). 

 Ζ native πξσηεΐλε είλαη φμηλε, έρνληαο ζαλ ηζνειεθηξηθφ ζεκείν 4.2. Σν 

έλδπκν ηεο νμεηδάζεο ηεο γιπθφδεο απνηειείηαη απφ δχν παλνκνηφηππεο ππνκνλάδεο, 

κνξηαθνχ βάξνπο 80.000 D. Σα κνλνκεξή είλαη ζπλδεδεκέλα κε κηα επηκήθε αιιά 
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ζηελή πεξηνρή, θπξίσο κέζσ δεζκψλ πδξνγφλνπ θαη άιαηνο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

δηκεξνχο είλαη θαηά πξνζέγγηζε 70Å x  55Å  x 80Å. 

 Ζ GOx πεξηέρεη έλα κφξην FAD δεζκεπκέλν ζε θάζε ππνκνλάδα ηεο, ην νπνίν 

δξα ζαλ δέθηεο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ππνζηψκαηνο ηεο 

(γιπθφδε). Οη αληηδξάζεηο πνπ θαηαιχεη ε GOx είλαη 

Γιπθφδε + H2O + GOx  Γινπθνληθφ νμχ + GOx(FADH2) 

θαη 

GOx(FADH2) + Ο2  GOx(FAD) + H2O2 

 

Αθηλεηνπνίεζε ηεο νμεηδάζε ηεο γιπθφδεο ζε silica ηχπνπ MCM-41  

 Ζ αθηλεηνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ ηεο GOx ζηε silica ζηεξίδεηαη ζε 

ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαζψο θαη ζε δεζκνχο πδξνγφλνπ. Οη 

ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο αλαπηχζζνληαη γηαηί ζε pH = 4  ζην νπνίν θαη γίλεηαη ε 

αληίδξαζε ην έλδπκν είλαη θνξηηζκέλν ζεηηθά αθνχ ην ηζνειεθηξηθφ ηνπ ζεκείν είλαη 

4.2. ε απηφ ην pH ε silica, έρνληαο ηζνειεθηξηθφ ζεκείν γχξσ ζην 2 είλαη 

θνξηηζκέλε αξλεηηθά
186

. Καηά ζπλέπεηα ε αξλεηηθά θνξηηζκέλε silica έιθεη 

ειεθηξνζηαηηθά ην ζεηηθά θνξηηζκέλν έλδπκν. 
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ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

χλζεζε κεζνπνξψδνπο silica ηχπνπ MCM-41 

Γηα ηε ζχλζεζε 1 g κεζνπνξψδνπο silica MCM-41 αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

  ε 5,316 ml δηαιχκαηνο NH3 25% πξνζηίζεληαη 8.35 ml Ζ2Ο θαη 0,21 g 

CTABr (cetyltrimethyl ammonium dromide). Σν δηάιπκα αθήλεηαη ππφ ήπηα 

αλάδεπζε γηα 30 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη 1,07 ml Teos (tetraethyl ortho 

silicate). Σν δηάιπκα αλαδεχεηαη γηα 30 ιεπηά θαη αθνινπζεί ζέξκαλζε ζε 

ειαηφινπηξν ζηνπο 80 
o
C γηα 4 εκέξεο. Σέινο ην κίγκα δηεζείηαη ππφ θελφ, φπνπ ην 

ίδεκα εθπιέλεηαη κε H2O πάλσ ζηνλ εζκφ. 

 

Καηεξγαζία silica ηχπνπ MCM-41 γηα ηελ απνκάθξπλζε επηθαλεηνδξαζηηθψλ 

κνξίσλ 

ε 0.5 g MCM-41 γίλεηαη πξνζζήθε 88.27 ml MeOH (d=0.793 g/ml) θαη   

HCl 37%. Σν δηάιπκα ζεξκαίλεηαη ζε ζπλζήθεο reflux γηα 48 ψξεο. Μεηά ηελ πάξνδν 

48 σξψλ ην δηάιπκα δηεζείηαη ππφ θελφ, ελψ ην ίδεκα εθπιέλεηαη κε MeOH. Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα αθφκα κηα θνξά.   

 

Αθηλεηνπνίεζε ηεο νμεηδάζεο ηεο γιπθφδεο ζε silica ηχπνπ MCM -41 

Πνζφηεηα 0.01 g ηνπ ελδχκνπ GOx δηαιχεηαη ζε 10 ml ξπζκηζηηθνχ 

δηαιχκαηνο 50 mM νμηθνχ λαηξίνπ pH=4. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζζήθε 0.2 g 

silica, ην νπνίν έρεη ππνζηεί ηελ επεμεξγαζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

επηθαλεηνδξαζηηθψλ. Σν δηάιπκα αθήλεηαη ππφ ήπηα αλάδεπζε ζε πάγν γηα κηα 

λχρηα. ηηο ίδηεο ζπλζήθεο αθήλεηαη θαη δηάιπκα ελδχκνπ ίδηαο ζπγθέληξσζεο, ζε 

ίδην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα, απνπζία ηεο silica. Σν δηάιπκα απηφ ρξεζηκεχεη ζαλ ηπθιφ.  

  Μεηά ηελ πάξνδν 24 σξψλ ην δηάιπκα δηεζείηαη κε θίιηξν 0.2 κm. Σν ίδεκα 

πθίζηαηαη εθπιχζεηο κε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 50 mM νμηθνχ λαηξίνπ pH=4. Σέινο, ην 

ίδεκα θπιάζζεηαη ζην ςπγείν. 

 

Σαπηνπνίεζε δέζκεπζεο ηνπ ελδχκνπ ζην MCM-41 

Γηα λα δηαπηζησζεί ε δέζκεπζε ηνπ ελδχκνπ ζηε silica πξαγκαηνπνηείηαη  

ειεθηξνθφξεζε SDS-page. Σα δείγκαηα πνπ εηζάγνληαη ζηελ πεθηή 
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πνιπαθξηιακηδίνπ είλαη 1) πνζφηεηα ειεχζεξνπ ελδχκνπ πξηλ ηελ πξνζζήθε silica 2) 

πνζφηεηα silica ζηελ νπνία έρεη δεζκεπηεί ε GOx. 

Μεηά απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ gel παξαηεξνχληαη νη ζρεηηθέο εληάζεηο ηεο 

κπάληαο ηνπ ελδχκνπ ζηα δχν δείγκαηα. 

Έλαο αθφκε ηξφπνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ελδχκνπ ζηε silica  

είλαη κε ηε βνήζεηα θαζκαηνζθνπίαο Uv-vis.  Λακβάλεηαη θάζκα ηνπ ελδχκνπ απφ 

200 έσο 600 nm, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ αληίδξαζε κε ηε silica. 

 

Πξνζδηνξηζκφο πνζφηεηαο ελδχκνπ πνπ αθηλεηνπνηήζεθε 

Ο πξνζδηνξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν Bradford
187

.  Ζ κέζνδνο 

Bradford πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάιπκα ελδχκνπ πξηλ ηελ πξνζζήθε silica, ζην 

ππεξθείκελν ηεο αληίδξαζεο silica-ελδχκνπ, θαζψο επίζεο θαη ζην δηάιπκα ηεο 

έθπιπζεο ηνπ ηδήκαηνο.  

 

Γηεξεχλεζε πηζαλήο απνδέζκεπζεο ηνπ ελδχκνπ απφ ηελ silica 

Πνζφηεηα αθηλεηνπνηεκέλεο GOx επαλαησξείηαη ζε δηάιπκα ηζρπξήο ηνληηθήο 

ηζρχνο, ην νπνίν πεξηέρεη 2M NaCl. Σν κίγκα αλαδεχεηαη γηα 12 ψξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θπγνθεληξείηαη. Αθνινπζεί SDS-PAGE ειεθηξνθφξεζε γηα λα δηαπηζησζεί 

εάλ ην έλδπκν απειεπζεξψλεηαη απν ηελ silica. Έηζη, αλαιχνληαη ηα δείγκαηα 1) ηεο 

ειεχζεξεο GOx, 2) ηεο αθηλεηνπνηεκέλεο GOx, 3) ππεξθείκελν ηεο επεμεξγαζκέλεο 

αθηλεηνπνηεκέλεο GOx θαη 4) ίδεκα ηεο επεμεξγαζκέλεο αθηλεηνπνηεκέλεο GOx. 

  

Μειέηε θηλεηηθήο ηεο αθηλεηνπνηεκέλεο θαη ειεχζεξεο GOx 

Ζ GOx θαηαιχεη ηελ αληίδξαζε νμείδσζεο ηεο β-D-γιπθφδεο ζχκθσλα κε 

ηελ αληίδξαζε:  

D-glucose + O2 → gluconolactone + H2O2 

Δπνκέλσο, ε θηλεηηθή κειέηε ηνπ ελδχκνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ θαηαλάισζεο ηνπ νμπγφλνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δξαζηηθφηεηαο ηνπ ειεχζεξνπ θαη αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηε βνήζεηα ειεθηξνδίνπ νμπγφλνπ ηχπνπ Clark (YSI MODEL 5300). Μηα ζεηξά 

δηαιπκάησλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ γιπθφδεο επσάδνληαη γηα 2 ιεπηά ζηνπο 

25°C. ηε ζπλέρεηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελδχκνπ πξνζηίζεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη 

ν ξπζκφο θαηαλάισζεο ηνπ νμπγφλνπ. Ζ θηλεηηθέο ζηαζεξέο Vmax θαη ε ζηαζεξά 
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Michaelis Menten KM ηνπ ειεχζεξνπ θαη αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηνπ Michaelis–Menten: 

1/V = (Km/Vmax[S]) + (1/Vmax). 

 

Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο GOx 

Πνζφηεηα GOx (5 mg) εηζάγεηαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 10 mM KH2PO4 

pH=7.5 φγθνπ 5 ml. Σν δείγκα ζεξκαίλεηαη ζε θαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία γηα 10 

ιεπηά κέζα ζε πδαηφινπηξν. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα ζεξκνθξαζίεο απφ 

40 έσο 70
O
C αλά 5

 O
C. Αληίζηνηρα, πνζφηεηα αθηλεηνπνηεκέλεο GOx ζε Silica (15 

mg) δηαιχεηαη ζε 10 mM KH2PO4 pH=7.5 φγθνπ 5 ml. Αθνινπζεί ζέξκαλζε γηα 10 

ιεπηά ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 40 έσο 70
O
C αλά 5

 O
C. Αθνινπζεί κειέηε ηεο 

δξαζηηθφηεηαο ησλ δεηγκάησλ κε αηζζεηήξα νμπγφλνπ ηχπνπ Clark. 

 

Καηαζθεπή βηναηζζεηήξα ηεο νμεηδάζεο ηεο γιπθφδεο 

Ζιεθηξνρεκηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο 3 

ειεθηξνδίσλ. αλ ειεθηξφδην αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε Ag/AgCl (κνληέιν 90-02, 

ThermoOrion, USA). Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνδίνπ εξγαζίαο, πνζφηεηα 

αθηλεηνπνηεκέλεο GOx ζε silica αλακηγλχεηαη κε ιάδη ζηιηθφλεο (polyphenyl-methyl-

siloxane) ψζηε λα πξνθχςεη νκνγελήο πάζηα, θαη ηνπνζεηείηαη ζε ειεθηξφδην 

πιαηίλαο, φπνπ θαιχπηεηαη κε κεκβξάλε (model 96-78-00, Orion). Σκήκα ηνπ 

παξαπάλσ κίγκαηνο παθεηάξεηαη ζηαζεξά εληφο ηεο θνηιφηεηαο (δηακέηξνπ 5.4mm) 

ελφο ζσιήλα Teflon θαη ηνπνζεηείηαη ζε ππνζηήξηγκα ειεθηξνδίνπ πιαηίλαο γηα 

πεξεηαίξσ απνηίκεζε. Ο πνηελζηνζηάηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα Metrohm 

791 VA-Detector. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ βηναηζζεηήξα ηεο αθηλεηνπνηεκέλεο GOx 

εμεηάζηεθε κεηξψληαο ακπεξνκεηξηθά ηελ επαηζζεζία θάησ απφ ζπλερήο ιεηηνπξγίαο 

ζε ζπλζήθεο δπλακηθνχ +800mV έλαληη ειεθηξνδίνπ Ag/AgCl. Όιεο νη κεηξήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 10mM KH2PO4 pH=7.5. Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

επηηεχρζεθε κε ηε ρξήζε πδαηφινπηξνπ (Model 362, PolyScience). 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 
 

Υαξαθηεξηζκφο silica 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ X 

Ζ βαζηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ MCM-41 

είλαη ε πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ειήθζεζαλ ηα δηαγξάκκαηα 

πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ηφζν ηεο αξρηθήο silica πξηλ ηελ θαηεξγαζία γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ, φζν θαη ηεο silica  κεηά απφ ηελ 2
ε
 

θαηεξγαζία κε HCl.  Σα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 
ρήκα 96. Πεξίζιαζε αθηίλσλ X απφ silica MCM-41 πξηλ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

επηθαλεηνδξαζηηθψλ κνξίσλ. 

 

Απφ ην δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X παξαηεξνχληαη ηέζζεξηο θνξπθέο, 

πνπ νθείινληαη ζε  αλαθιάζεηο θαηά Bragg (ζρήκα 96), ζηελ πεξηνρή απφ 2
ν
< 2ζ< 9

ν
 

κε δείθηεο (100), (110), (200), (210). Οη θνξπθέο απηέο παξαπέκπνπλ ζε Ρ6 

ζπκκεηξία θαη επνκέλσο εμαγσληθφ πιέγκα πνπ είλαη ηππηθφ γηα ηα πιηθά MCM-

41
188,189

. 

 Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα νη θνξπθέο είλαη νμείεο, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη θαιή νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ.  Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ην κέγεζνο ησλ 

πφξσλ εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηεο αιπζίδαο ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ, θαη 

γεληθφηεξα απφ ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ δείγκαηνο. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα δχν δηαγξάκκαηα δελ παξαηεξείηαη θακία ζεκαληηθή 

αιιαγή νχηε ζηηο θνξπθέο νχηε θαη ζηελ έληαζε κεηά ηελ θαηεξγαζία ηεο silica.  
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Γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο δνκήο ηεο silica θαηά ηελ θαηεξγαζία 

ηεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ.  

Καηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ κνξίσλ παξαηεξείηαη κηθξή 

αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο θνξπθήο (100). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη κεηά ηε 

απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ ε δνκή ηνπ πιηθνχ πνπ ιακβάλεηαη 

είλαη αθφκα πην θαιά νξγαλσκέλε. 

 

Θεξκνζηαζκηθή αλάιπζε 

Γηα λα δηαπηζησζεί ε απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη TGA (ζρήκα 97). Σα δηαγξάκκαηα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αξρηθή 

silica θαη γηα ηε silica κεηά θαη ηελ δεχηεξε θαηεξγαζία παξνπζηάδνληαη  παξαθάησ. 

 

 
ρήκα 97.  TGA 1. αξρηθφ MCM-41 2. MCM-41 κεηά απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γηα ηελ αξρηθή silica 

παξαηεξνχληαη δχν ζηάδηα απψιεηαο βάξνπο, κε ην δεχηεξν ζηάδην λα είλαη πην 

έληνλν, ελψ ζηε silica κεηά θαη ηελ 2
ε
 θαηεξγαζία παξαηεξείηαη κφλν έλα ζηάδην.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην αξρηθφ MCM-41 ην πξψην ζηάδην πνπ παξαηεξείηαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο απφ 25-150 
ν
C, νθείιεηαη ζην θπζηθά απνξξνθεκέλν λεξφ πνπ ππάξρεη 

ζην MCM-41. Σν δεχηεξν ζηάδην απψιεηαο βάξνπο, πνπ είλαη θαη πην έληνλν 

νθείιεηαη ζηελ θαχζε ησλ νξγαληθψλ εηδψλ, δειαδή ησλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ 
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κνξίσλ. ην δηάγξακκα γηα ην MCM-41 κεηά θαη απφ ηε δεχηεξε θαηεξγαζία ην 

δεχηεξν ζηάδην δελ πθίζηαηαη, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

επηθαλεηνδξαζηηθψλ κνξίσλ κε ηελ θαηεξγαζία. Ζ ζπλνιηθή απψιεηα βάξνπο γηα ην 

αξρηθφ MCM-41 θηάλεη πεξίπνπ ζην 43% φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, ελψ 

γηα ην θαηεξγαζκέλν MCM-41 ε απψιεηα βάξνπο είλαη πεξίπνπ 15% θαη νθείιεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζην λεξφ. Σα πνζνζηά απηά βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηελ κείσζε 

ηνπ βάξνπο πνπ παξαηεξείηαη πεηξακαηηθά κεηά θαη ηελ δεχηεξε θαηεξγαζία θαη πνπ 

αγγίδεη ην 30% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο ηεο silica. 

 

Φαζκαηνζθνπία FT-IR 

Ζ θαζκαηνζθνπία FT-IR καο δίλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ νκάδσλ ηεο silica (ζρήκα 98). ηελ πεξηνρή ησλ 3770–3300 cm
-1

 

εκθαλίδνληαη δψλεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηηο πδξφμπ νκάδεο ηεο επηθάλεηαο, ελψ 

δνλήζεηο πιέγκαηνο παξαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή 1300–750 cm
-1

. Γχν ηζρπξέο δψλεο 

εκθαλίδνληαη ζηνπο 1057 θαη 789cm
-1

, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αζχκκεηξε θαη 

ηελ ζπκκεηξηθή δφλεζε ησλ δεζκψλ Si–O–Si, αληίζηνηρα. Ζ κπάληα πνπ 

παξαηεξείηαη 963 cm
-1 

νθείιεηαη ζηε δφλεζε ηνπ δεζκνχ Si–OH
190,191,192

. 

 

 

ρήκα 98. Φάζκαηα IR A) silica MCM-41, B) λαλνπβξίδην silica-GOx θαη C) GOx. 
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Μηθξνζθνπία TEM 

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ είλαη θαη ε 

κηθξνζθνπία TEM (Transmission Electron Microscopy). Μηα ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα 

πνπ ιακβάλεηαη είλαη απηά πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 99. 

 

 
ρήκα 99. Φσηνγξαθίεο ΣΔΜ Α, Β, C, D) silica MCM-41 θαη E, F) silica ζηελ νπνία έρεη 

αθηλεηνπνηεζεί ε GOx. 

 

 ην ζρήκα 99Α απεηθνλίδεηαη ε silica MCM-41, κε ηελ ιήςε λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θάζεηα ζηα θαλάιηα ηεο θαη λα παξαηεξνχληαη ηα εμαγσληθά 

θαλάιηα ηεο silica. ην ζρήκα 99Β, ε θσηνγξαθία έρεη ιεθζεί παξάιιεια κε ηα 

θαλάιηα, έηζη νη γξακκηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ θαίλνληαη, νθείινληαη ζηα θαλάιηα ηεο 

silica.  

 

Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ GOx ζε silica ηχπνπ  

MCM-41 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ελδχκνπ πνπ αθηλεηνπνηήζεθε, έγηλε κε 

ηε κέζνδν Bradford. ηνλ πίλαθα 10 θαίλνληαη νη πνζφηεηεο πνπ αληρλεχηεθαλ ζηα 

ηξία δείγκαηα.  
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Πνζφηεηα ελδχκνπ 

αξρηθά 

Πνζφηεηα ελδχκνπ 

ζην ππεξθείκελν 

Πνζφηεηα ελδχκνπ 

ζηηο εθπιχζεηο 

Πνζφηεηα 

ελδχκνπ πνπ 

δεζκεχεηαη 

10.4 mg 0.99 mg 0.12 mg 3.222 mg 
Πίλαθαο 10. Πνζφηεηεο GOx πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην δηάιπκα ηεο αληίδξαζεο. 

 

Δπνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε 89.3% αθηλεηνπνίεζε. Λακβάλνληαο ππφςε φηη 

9.29mg GOx αθηλεηνπνηήζεθαλ ζε 70mg silica, ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο silica ζε 

έλδπκν είλαη 13.27% w/w. 

 

Μειέηε αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ κε θαζκαηνζθνπία νξαηνχ - ππεξηψδνπο 

Γείγκα ελδχκνπ πξηλ ηελ αληίδξαζε θαζψο επίζεο δείγκα απφ ην ππεξθείκελν 

θαη ηηο εθπιχζεηο αλαιχνληαη κε θαζκαηνζθνπία UV-vis. Σν έλδπκα ηεο GOx 

απνξξνθά ζηα 280nm ιφγσ ησλ αξσκαηηθψλ ακηλνμέσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί 

λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ πνξεία ηεο αληίδξαζεο αθηλεηνπνίεζεο κε ηε ρξήζε 

θαζκαηνζθνπίαο Uv-vis. Έηζη, ιακβάλεηαη θάζκα ηνπ ελδχκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

αληίδξαζε κε ηε silica.  Σα θάζκαηα πνπ ειήθζεζαλ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί. 
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ρήκα 100.   Φάζκα νξαηνχ – ππεξηψδνπο γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε GOx ζε Silica. 

 

ηα παξαπάλσ θάζκαηα παξαηεξείηαη φηη κεηά ηελ αληίδξαζε ηεο GOx κε ην 

MCM-41, ε ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή ηνπ ελδχκνπ κεηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ επηβεβαηψλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ελδχκνπ ζηε silica. 
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Υαξαθηεξηζκφο λαλνυβξηδίνπ silica - GOx 

 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ X 

Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε πεξίζιαζε αθηηλψλ 

X.  Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηηλψλ Υ πνπ 

αθνινπζνχλ. 
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 ρήκα 101. δηάγξακκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X λαλνπβξηδίνπ silica-GOx 

 

πγθξίλνληαο ην δχν δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ηνπ λαλνυβξηδίνπ 

silica-GOx (ζρήκα 101) κε ην αληίζηνηρν ηεο silica κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

επηθαλεηνδξαζηηθνχ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ησλ ίδησλ θνξπθψλ. Ζ αληίδξαζε silica 

κε ηελ GOx έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ ρσξίο λα 

δηαηαξαρζεί ε δνκή ηεο silica. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ χπαξμε ησλ ίδησλ 

θνξπθψλ ζηα δχν δηαγξάκκαηα.  

 

Φαζκαηνζθνπία FT-IR 

Σν θάζκα ηεο GOx ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν IR δψλεο απνξξφθεζεο (ζρήκα 

98), νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζηνπο 1637 θαη 1541cm
−1

. ΟΗ δψλεο απηέο είλαη ηππηθέο 

γηα ηνπο ακηδηθνχο δεζκνχο ηχπνπ I θαη II πξσηετληθψλ κνξίσλ, αληίζηνηρα. Οη δχν 

δψλεο απνξξφθεζεο ησλ ακηδηθψλ δεζκψλ παξαηεξνχληαη ζην θάζκα ηεο 

αθηλεηνπνηεκέλεο GOx ζηε silica, ππνδεηθλχνληαο φηη παξά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αθηλεηνπνίεζεο, ε πξσηεΐλε δηαηεξεί ηελ αξρηθή ηεο δνκή. Οη δψλεο απνξξφθεζεο 

ζηε πεξηνρή απφ 1500 έσο 1200cm
-1

 πξνζδηνξίζηεθαλ σο δνλήζεηο έθηαζεο θαη 
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θάκςεο ησλ νκάδσλ κεζπιίνπ, κεζπιελίνπ θαη δαθηπιίσλ ησλ ζαθράξσλ ηνπ 

ελδχκνπ. Οη δψλεο απνξξφθεζεο ηνπ αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ ζε απηή ηελ πεξηνρή 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηεο ζέζεηο ησλ θνξπθψλ ηνπ ειεχζεξνπ ελδχκνπ. 

Τπνδειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη νη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο ηνπ ελδχκνπ δελ 

επεξεάζηεθαλ θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ
193,194,195

. 

 

Μηθξνζθνπία TEM 

Οη θσηνγξαθίεο κε κηθξνζθφπην TEM ηεο silica, θαλεξψλνπλ φηη δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε απηέο πξηλ θαη κεηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηεο GOx, επνκέλσο ην 

πιηθφ δηαηεξεί ηελ δνκή ηνπ ρσξίο ζεκάδηα αιινίσζεο. ην ζρήκα 99 θαίλνληαη νη 

εμαγσληθέο ζπζηνηρίεο ησλ θαλαιηψλ ηεο silica, ε ζηελή θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ 

πφξσλ ηνπο θαζψο επίζεο ηα επζχγξακκα κε ζπλδεδεκέλα θαλάιηα. Απηέο νη 

θσηνγξαθίεο εληζρχνπλ ην ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμήρζεθε απφ ηελ πεξίζιαζε 

αθηίλσλ X, φηη ε εμαγσληθή ζπκκεηξία ησλ θαλαιηψλ ηεο silica δηαηεξείηαη κεηά ηελ 

αληίδξαζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελδχκνπ. 

 

Γηεξεχλεζε πηζαλήο απνδέζκεπζεο ηνπ ελδχκνπ απφ ηελ silica 

Απφ ηελ ειεθηξνθφξεζε SDS-PAGE (ζρήκα 102) δηαπηζηψλνπκε φηη ε GOx 

είλαη δεζκεπκέλε ζηε silica (ζεηξά 1&2) θαζψο εκθαλίδεηαη ζην ίδην χςνο ηεο πεθηήο 

πνιπαθξπιακηδίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηεο. Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία πνπ αληινχκε απφ ηελ ειεθηξνθφξεζε, ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζρχ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ελδχκνπ κε ηελ silica. Παξαηεξνχκε φηη ε επεμεξγαζία ηνπ 

αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ κε δηάιπκα πςειήο ηνληηθήο ηζρχνο δελ επεξεάδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ελδχκνπ κε ηε silica. Γηαθξίλεηαη φηη ζην ππεξθείκελν ηεο 

αληίδξαζεο δελ έρεη ειεπζεξσζεί ε GOx (ζεηξά 3) ζε αληίζεζε κε ηε silica πνπ έρεη 

ζπγθξαηήζεη νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηνπ έλδπκνπ (ζεηξά 4). 
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ρήκα 102. SDS-PAGE. εηξά 1 ειεχζεξε GOx, ζεηξά 2 αθηλεηνπνηεκέλε GOx ζε MCM-41, 

ζεηξά 3 ππεξθείκελν ηεο αθηλεηνπνηεκέλεο GOx έπεηηα απφ επεμεξγαζία ζε 2M NaCl, ζεηξά 4 

ίδεκα ηεο αθηλεηνπνηεκέλεο GOx έπεηηα απφ επεμεξγαζία ζε 2M NaCl, ζεηξά 5 κάξηπξαο. 

 

Μειέηε θηλεηηθήο αθηλεηνπνηεκέλεο θαη ειεχζεξεο GOx 

Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα Vmax θαη ε ζηαζεξά Michealis-Menten ΚΜ ηεο 

αθηλεηνπνηεκέλεο θαη κε GOx πξνζδηνξίζηεθε απφ ηα δηαγξάκκαηα Lineweaver-

Burk
196

 (ζρήκα 92). Οη ηηκέο ησλ θηλεηηθψλ ζηαζεξψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ην 

αθηλεηνπνηεκέλν θαη ειεχζεξν έλδπκν θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 11. 

 

Πίλαθαο 11. Κηλεηηθνί παξάκεηξνη ηεο GOx πξηλ θαη κεηά ηελ αθηλεηνπνίεζε. 

 

Απφ ηηο ηηκέο απηέο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε δξαζηηθφηεηα ηεο ειεχζεξεο GOx 

κεηψλεηαη θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζε ηεο, θαζψο νη ζηαζεξέο Km θαη Vmax ηεο 

αθηλεηνπνηεκέλεο GOx βξέζεθαλ λα είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ ειεχζεξνπ 
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ελδχκνπ. Ζ κείσζε ηνπ KM ίζσο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηεο ζπγγέλεηαο ηνπ 

ελδχκνπ σο πξνο ην ππφζηξσκα ηνπ θαη πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο 

δνκήο ηνπ ελδχκνπ θαηά ηελ παγίδεπζε ηνπ ζηε silica. πγθεθξηκέλα, νη θηλεηηθέο 

παξάκεηξνη ηνπ αθηλεηνπνηεκέλνπ ελδχκνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο 

ηνπ ειεχζεξνπ ελδχκνπ ιφγσ ηεο παξεκπφδηζεο δηάρπζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ silica. 

 

 

ρήκα 103. Γίαγξακκα Lineweaver-Burk Α) γηα ηελ ειεχζεξε θαη Β)γηα ηελ αθηλεηνπνηεκέλε 

GOx. 

 

Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο GOx 

Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ελεξγφηεηα ηεο ειεχζεξεο θαη ηεο 

αθηλεηνπνηεκέλεο GOx θαίλεηαη ζην ζρήκα 104. Γηαπηζηψλεηαη απφ απηφ ην 

δηάγξακκα, φηη ε αθηλεηνπνίεζε ηεο GOx ζηε silica δελ επηθέξεη θάπνηα ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο έλαληη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Παξαηεξείηαη φηη ην 

έλδπκν θαη ζηηο δχν ηνπ θαηαζηάζεηο παχεη λα έρεη ελεξγφηεηα κεηά ηνπο 70
ν
C, 

δηαγξάθνληαο αλάινγε πνξεία κείσζεο ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ. 
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ρήκα 104. Γηάγξακκα κεηαβνιήο ηεο ελεξγφηεηαο ηεο ειεχζεξεο θαη αθηλεηνπνηεκέλεο GOx ζε 

ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία. 

 

Καηαζθεπή βηναηζζεηήξα 

Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αθηλεηνπνηεκέλνπ έλδπκνπ ζηε silica, κειεηήζεθε 

έπεηηα απφ κεηξήζεηο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ βηναηζζεηήξα θάησ απφ ζπλζήθεο 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. Γηαδνρηθέο πξνζζήθεο γιπθφδεο, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηνπ 

αλνδηθνχ ξεχκαηνο, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ νμείδσζε ηεο γιπθφδεο ζε γινπθνληθφ 

νμχ θαη ηελ κεη‟ έπεηηα νμείδσζε ηνπ παξαγφκελνπ H2O2 ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ειεθηξνδίνπ
197

. Μέζσ απηήο ηεο αιιεινπρίαο αληηδξάζεσλ ε ελδπκηθή ελεξγφηεηα 

είλαη επζέσο ζρεηηδφκελε κε ηελ επαηζζεζία ηνπ βηναηζζεηήξα
198

. Ζ αξρηθή 

επαηζζεζία ηνπ βηναηαζζεηήξα silica/GOx πξνζδηνξίζηεθε φηη ήηαλ 0.96±0.01 

nA/mM. Ζ απφθξηζε ηνπ βηναηζζεηήξα είλαη γξακκηθή γηα ζπγθεληξψζεηο απφ 

0.5mM σο 1.5mM. Σν φξην αλίρλεπζήο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αλαινγία ζήκαηνο 

πξνο ζφξπβν θαη ηζνχηαη κε ηξία, είλαη ιηγφηεξν απφ 20κM. Ο  ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ 

βηναηζζεηήξα είλαη κεηαμχ 2 θαη 4 ιεπηά θαη ε ηθαλφηεηα επαλαιεςηκφηεηαο έρεη 

ζρεηηθή ηππηθή απφθιηζε κηθξφηεξε απφ 10% (n=3). Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 105, 

ν βηναηζζεηήξαο έρεη κηα απνκέλνπζα ελεξγφηεηα 100% θάησ απφ ζπλζήθεο 

πφισζεο γηα 50 εκέξεο ζηνπο 25°C, ζπγθξνηεκέλνο ζηα +800mV έλαληη Ag/AgCl. Ζ 

αξρηθή αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ βηναηζζεηήξα είλαη έλα θαιά κειεηεκέλν 

θαηλφκελν ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα, θαη απνδίδεηαη ζε αιιαγέο ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο 

ηνπ ελδχκνπ χζηεξα απφ επαλελπδάησζε ζηε κήηξα αθηλεηνπνίεζεο
199

. Όπσο 
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θαίλεηαη ζην ζρήκα 105, ην 60% ηεο απνκέλνπζαο ελεξγφηεηαο ηνπ βηναηζζεηήξα, 

„πέθηεη‟ έπεηηα απφ 1.6 κήλεο ζπλερνχο πφισζεο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη απφ ηηο 

πςειφηεξεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κέρξη ζηηγκήο ζηε βηβιηνγξαθία. Απηφ 

ζπλεγνξεί φηη ε silica παξέρεη έλα πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ελδπκηθή 

ζηαζεξνπνίεζε. 
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ρήκα 105. ηαζεξφηεηα ηνπ βηναηζζεηήξα silica/GOx. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε απηή ηελ δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαζθεπή ηνπ πιηθνχ silica 

MCM-41. Σν πιηθφ απηφ παξνπζηάδεη πςειή νξγάλσζε, ην νπνίν ππνδειψλεηαη απφ 

ηηο νμείεο θνξπθέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα δηαγξάκκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X. 

Αθνινχζεζε επηηπρήο απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ κνξίνπ κε θαηεξγαζία 

κε HCl, ρσξίο λα δηαπηζησζεί αιινίσζε ηεο silica MCM-41. Σν πιηθφ 

ραξαθηεξίζηεθε πεξαηηέξσ κε ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε, θαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ 

θαη κηθξνζθνπία ειεθηξνληθήο δηέιεπζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο επηβεβαίσζε ηελ 

πςειή νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ θαη ηηο εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ δηαζέηεη. 

Σν επφκελν βήκα απνηέιεζε ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ ηεο GOx. Ζ 

αθηλεηνπνίεζε ελδχκσλ ζε πιηθά φπσο ην MCM-41 είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί 

επηηπγράλεηαη ζπλδπαζκφο ηεο κεραληθήο θαη ρεκηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ αλφξγαλσλ 

απηψλ πιηθψλ, κε ηελ πςειή εθιεθηηθφηεηα θαη δξαζηηθφηεηα ησλ ελδχκσλ. Ο 

ζπλδπαζκφο απηφο είλαη πνιχ ρξήζηκνο ζηελ βηνθαηάιπζε θαη ζηνπο ρεκηθνχο 

αηζζεηήξεο. 

Ζ αθηλεηνπνίεζε ηεο GOx ζηε silica επηηπγράλεηαη κε δπλάκεηο Coulomb 

κεηαμχ ηνπ αξλεηηθά θνξηηζκέλνπ MCM-41 θαη ηνπ ζεηηθά θνξηηζκέλνπ ελδχκνπ. Σν 

κέγεζνο ηνπ κνξίνπ ηεο GOx δελ επηηξέπεη ηελ πιήξε εηζαγσγή ηνπ κνξίνπ ζηνπο 

ζηελφηεξνπο πφξνπο ηνπ πιηθνχ. Μεηξήζεηο πεξίζιαζεο αθηίλσλ X έδεημαλ φηη δελ 

παξαηεξείηαη θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αθηλεηνπνίεζεο, 

αληηζέησο νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ δηαηεξήζεθαλ αλαιινίσηεο. Ζ θαζκαηνζθνπία 

ππεξχζξνπ επηβεβαίσζε απηά ηα απνηειέζκαηα. Σαπηφρξνλα κεηξήζεηο κε ηελ 

κέζνδν Bradford, UV-vis, θαη ειεθηξνθφξεζεο SDS-PAGE επηβεβαίσζαλ ηελ 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο silica ζε έλδπκν έθηαλε ην 13.27% 

w/w. Ζ ηζρχο ηεο δέζκεπζεο ηνπ ελδχκνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ επέηξεπε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ αθφκα θαη κε επεμεξγαζία κε δηάιπκα πςειήο ηνληηθήο ηζρχνο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλεηηθψλ παξακέηξσλ ηεο αθηλεηνπνηεκέλεο GOx 

θαλέξσζαλ ηελ κείσζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο ζρέζε κε ηελ κε αθηλεηνπνηεκέλε ηεο 

κνξθή. Υαξαθηεξηζηηθά ηφζν ε κέγηζηε ηαρχηεηα Vmax φζν θαη ε ζηαζεξά Michealis-

Menten ΚΜ κεηψλνληαη ιφγσ ηεο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελδχκνπ. Δπί πξνζζέησο,  δελ 

παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελδχκνπ έλαληη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο γηα ην αθηλεηνπνηεκέλν θαη κε έλδπκν. 
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Σειεπηαίν ζηάδην απνηέιεζε ε θαηαζθεπή ελφο βηναηζζεηήξα. Έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ αηζζεηήξα ήηαλ ε δηάξθεηα ηνπ, θαζψο δηαηεξνχζε ηελ 

ελεξγφηεηα ηνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 κέξεο θάησ απφ ζπλζήθεο ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο. Δπηβεβαηψζεθε έηζη ε θαηαιιειφηεηα ηεο silica ζαλ πιηθφ 

αθηλεηνπνίεζεο ελδχκσλ, ιφγσ ηεο ζηαζεξφηεηαο πνπ ηνπο πξνζδίδεη. 
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Παξάξηεκα 

Α) Σερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

Πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ 

Ζ πεξίζιαζε ησλ αθηίλσλ Υ είλαη κηα πνιχ γλσζηή ηερληθή γηα ηελ κειέηε 

ηεο δνκήο θξπζηαιιηθψλ ζηεξεψλ θαη θφλεσλ. Σν κήθνο θχκαηνο ησλ αθηίλσλ Υ 

είλαη κεηαμχ ηνπ ππεξηψδνπο θαη ησλ αθηίλσλ γ ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα θαη 

θαιχπηεη ην εχξνο απφ 10
-2

 κέρξη 10
2
 Å. Όκσο ηα κήθε θχκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κειέηε ηεο δνκήο ησλ πιηθψλ, ζπλαληψληαη ζε πην 

πεξηνξηζκέλν εχξνο, ηεο ηάμεο 0.5-2.5 Å
200

. Δπεηδή, ην κήθνο θχκαηνο ησλ αθηίλσλ 

Υ είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε ηηο ελδναηνκηθέο απνζηάζεηο ζηνπο θξπζηάιινπο, 

θαζίζηαληαη ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο δνκηθήο δηεπζέηεζεο ησλ αηφκσλ θαη 

ησλ κνξίσλ ζε κηα κεγάιε ζεηξά πιηθψλ. Όηαλ κηα δέζκε αθηίλσλ Υ πξνζπίπηεη 

πάλσ ζε έλα θξχζηαιιν ηφηε έρνπκε πεξίζιαζε απηψλ ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην 

κήθνο θχκαηνο ησλ αθηίλσλ Υ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε δνκή ησλ θξπζηάιισλ. Ζ 

δέζκε ησλ αθηίλσλ Υ αιιειεπηδξά κε ηελ ειεθηξνληαθή ππθλφηεηα ησλ αηφκσλ ή 

ησλ ηφλησλ ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο ειεθηξνληαθφο 

ράξηεο ηνπ εμεηαδφκελνπ θξπζηάιινπ ν νπνίνο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο γηα θάζε 

θξχζηαιιν. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ κηα ηέηνηα κέηξεζε αλαιχνληαη 

κε βάζε ην λφκν ηνπ Bragg. Ζ πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ απφ ζθφλεο είλαη κηα επξέσο 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα ηελ πνηνηηθή αλάιπζε θξπζηαιιηθψλ πιηθψλ θαη γηα 

πνζνηηθέο κεηξήζεηο θξπζηαιιηθψλ ζπζηαηηθψλ ζπλζέησλ πιηθψλ. 

 

θέδαζε θαηά Bragg 

Σν θαηλφκελν ηεο ζθέδαζεο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο απφ ηηο νπνίεο νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην δείγκα κεηαηξέπνληαη ζε αιιαγέο ηνπ δηαλχζκαηνο ζθέδαζεο θαη ηεο 

ελέξγεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο. ην ζρήκα 106 θαίλεηαη ην πξψην πείξακα ζθέδαζεο, ε 

ζθέδαζε θαηά Bragg, φπνπ κηα δέζκε αθηηλνβνιίαο ζθεδάδεηαη απφ ζηξψκαηα ελφο 

θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο ή απφ πνιπζηξσκαηηθή δηάηαμε. 
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ρήκα 106.  θέδαζε αθηηλνβνιίαο απφ πεξηνδηθή δνκή. 

 

Ζ γσλία ζθέδαζεο είλαη θ. Ζ εηζεξρφκελε αθηηλνβνιία, είηε θσηφληα είηε 

λεηξφληα, ζεσξνχληαη θχκαηα ηα νπνία ζθεδάδνληαη απφ ηνλ θξχζηαιιν ή ηελ 

πνιπζηξσκαηηθή δηάηαμε. Σν ζθεδαδφκελν θχκα δηαδίδεηαη πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. Ο αληρλεπηήο ζπιιέγεη έλα ζπλδπαζκφ φισλ ησλ θπκάησλ ζην ζεκείν 

απηφ. Όκσο, ην θχκα πνπ ζθεδάδεηαη ζην ζεκείν Y έρεη δηαλχζεη κεγαιχηεξε 

απφζηαζε ζε ζρέζε κε ην πξψην θχκα θαηά XY + YZ. H επηπιένλ απηή απφζηαζε 

ηζνχηαη κε 2dsinθ. Όηαλ ηα δπν απηά θχκαηα ζπιιερζνχλ απφ ηνλ αληρλεπηή, γηα λα 

έρνπλ ηελ ίδηα θάζε ζα πξέπεη ε επηπιένλ απφζηαζε πνπ έρεη δηαλπζεί, λα ηζνχηαη κε 

αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θχκαηνο. Δάλ ζπλδπαζηνχλ δπν θχκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θάζε ηφηε ιακβάλεηαη θχκα κε ην ίδην κήθνο θχκαηνο αιιά κε 

δηπιάζηα έληαζε. Αληίζεηα, εάλ είλαη εθηφο θάζεο, δειαδή ε δηαθνξά δξφκνπ είλαη 

αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κηζνχ κήθνπο θχκαηνο, ηφηε ε έληαζε είλαη κεδέλ. Οη δπν 

απηέο θαηαζηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε εληζρπηηθή ζπκβνιή θαη θαηαζηξεπηηθή ζπκβνιή, 

αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, γηα ηελ εληζρπηηθή ζπκβνιή ηζρχεη φηη  

nλ = 2d sinθ 

φπνπ n είλαη νπνηνζδήπνηε αθέξαηνο. Ζ ζρέζε απηή νλνκάδεηαη ζρέζε Bragg θαη 

ζρεηίδεη ην θπκαηνδηάλπζκα ηεο αθηηλνβνιίαο (κήθνο θχκαηνο θαη δηεχζπλζε) κε κηα 

ηδηφηεηα ηνπ δείγκαηνο- ζηελ πεξίπησζε απηή, ηελ πεξίνδν ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο 

d. 
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Σν κέζν κέγεζνο ηνπ θξπζηαιιίηε κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ην ζπλνιηθφ εχξνο 

ζηε κηζή έληαζε ηεο πην ηζρπξήο θνξπθήο (fwhm) ηνπ XRD (100), βάζε ηεο ζρέζεο 

ηνπ Scherrer
201

: 

cos

K
D  

φπνπ D= ε δηάζηαζε ηνπ θξπζηαιιίηε, Κ= ε ζηαζεξά ζρήκαηνο ηνπ θξπζηαιιίηε, ζ= 

ε γσλία ηνπ Bragg, ι ην κήθνο θχκαηνο x-ray θαη β= ην fwhm. 

 

Φαζκαηνζθνπία Τπεξχζξνπ 

Όηαλ ππέξπζξε αθηηλνβνιία αιιειεπηδξάζεη κε ηελ χιε, ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα λα απνξξνθεζεί απφ απηή. Ζ απνξξφθεζε πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα αλαπηπρζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ ππέξπζξε 

αθηηλνβνιία είλαη αθηηλνβνιία ρακειφηεξεο ελέξγεηαο απφ απηή ηεο νξαηήο θαη ηεο 

ππεξηψδνπο πεξηνρήο θαη αληηζηνηρεί ζηελ ελέξγεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δνλεηηθά θαη 

πεξηζηξνθηθά ελεξγεηαθά επίπεδα ελφο κνξίνπ, ηα νπνία σο γλσζηφ είλαη 

θβαληηζκέλα. Δπνκέλσο, γηα λα απνξξνθήζεη έλα κφξην ππέξπζξε αθηηλνβνιία 

πξέπεη ε ελέξγεηά ηεο λα είλαη αθξηβψο ηφζε ψζηε λα πξνθιεζεί κηα δνλεηηθή ή 

πεξηζηξνθηθή κεηάπησζε 
202,203

.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην αλ ζα απνξξνθεζεί ε αθηηλνβνιία 

είλαη ε κεηαβνιή ή φρη ηεο δηπνιηθήο ξνπήο ζηνπο δεζκνχο κηαο έλσζεο. Οη δεζκνί 

ησλ νπνίσλ ε δηπνιηθή ξνπή κεηαβάιιεηαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζνπλ 

ππέξπζξε αθηηλνβνιία. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηεξείηαη απηφ ην θαηλφκελν είλαη 

ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο δηπνιηθήο ξνπήο ζην κφξην, δεκηνπξγείηαη 

ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ πεδίν κε ζπρλφηεηα ίδηα κε απηή ηεο δφλεζεο ηνπ δεζκνχ. 

Αλ ηψξα ε ζπρλφηεηα ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο είλαη ίδηα κε απηή ηνπ 

πξνθχπηνληνο ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη ζχδεπμε ησλ δχν πεδίσλ κε 

απνηέιεζκα λα απνξξνθάηαη ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία.  

Οη ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ αηφκσλ ζε έλα κφξην δελ είλαη απφιπηα θαζνξηζκέλεο 

αιιά αιιάδνπλ ζπλερψο σο απνηέιεζκα ησλ δηαθφξσλ δνλεηηθψλ θαη πεξηζηξνθηθψλ 

θηλήζεσλ πνπ εθηειεί έλα κφξην. Βέβαηα, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη φζα πεξηζζφηεξα 

άηνκα πεξηιακβάλεη έλα κφξην ηφζεο πεξηζζφηεξεο δνλήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεί. Γηα 

παξάδεηγκα έλα κε γξακκηθφ κφξην κε Ν άηνκα, ζα πξαγκαηνπνηεί 3Ν-6 δνλήζεηο 

ελψ έλα γξακκηθφ 3Ν-5. Οη δνλήζεηο πνπ εθηειεί έλα κφξην κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε δνλήζεηο έθηαζεο (stretching) θαη 
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δνλήζεηο θάκςεο (bending). Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δνλήζεσλ έθηαζεο είλαη ε 

κεηαβνιή ηεο απνζηάζεσο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ δεζκνχ 

ηνπο θαη κπνξεί λα είλαη δχν εηδψλ, ζπκκεηξηθή θαη αζχκκεηξε (ζρήκα 107). 

 

 
ρήκα 107. Γνλήζεηο έθηαζεο. 

 

Οη δνλήζεηο θάκςεο απφ ηελ άιιε ραξαθηεξίδνληαη απφ αιιαγή ζηε γσλία 

κεηαμχ δχν δεζκψλ θαη κπνξεί λα είλαη ηεζζάξσλ εηδψλ: ςαιηδνεηδήο (scissoring), 

ιηθληδφκελε (rocking), παιιφκελε (wagging) θαη ζπζηξεθφκελε (twisting), φπσο 

θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα 108. 

 

 

ρήκα 108. Γνλήζεηο θάκςεο. 

 

Όηαλ πνιπρξσκαηηθή ππέξπζξε αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη ζηελ πξνο εμέηαζε 

νπζία, έλα πνζνζηφ ησλ θσηνλίσλ απνξξνθψληαη απφ ηα κφξηα απηήο. Ζ 

απνξξφθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζπκβαίλεη ζε ζπρλφηεηεο λδ νη νπνίεο είλαη νη 

ζπρλφηεηεο δφλεζεο ησλ δεζκψλ θαη νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα θάζε νπζία. 

ηα θάζκαηα ππέξπζξνπ θάζε ζπρλφηεηα δφλεζεο λδ είλαη ηζνδχλακε κε ηελ δηαθνξά 

κεηαμχ δχν ελεξγεηαθψλ επηπέδσλ δφλεζεο. Ζ ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία κειεηά 

απηέο ηηο ελεξγεηαθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηε δηέγεξζε κηαο νξηζκέλεο 

δφλεζεο ηνπ κνξίνπ ηεο νπζίαο. Κάζε θνξπθή ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο ινηπφλ, 

αληηζηνηρεί ζε κηα θαλνληθή κνξθή δφλεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεκηθνχ είδνπο. 

Κάζε θαλνληθφο ηξφπνο δφλεζεο ν νπνίνο πξνθαιεί κεηαβνιή ζηε δηπνιηθή ξνπή ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ρεκηθνχ είδνπο, είλαη ελεξγφο δφλεζε θαηά IR. 
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Θεξκνζηαζκηθή αλάιπζε 

Ζ ζεξκνζηαζκηθή αλάιπζε (TGA) είλαη κία αλαιπηηθή ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεξκηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ πιηθψλ. Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιχηε θαη ε παξνπζία πηεηηθψλ εηδψλ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε απηήλ ηελ ηερληθή. Απηφ επηηπγράλεηαη παξαθνινπζψληαο ην 

πνζνζηφ απψιεηαο βάξνπο ηνπ πιηθνχ ζαλ ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ κέηξεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ππφ ξνή αηκνζθαηξηθνχ αέξα ή ππφ αδξαλείο ζπλζήθεο, 

κε αέξην He ή Ne. Δθηφο απφ ηε κεηαβνιή ηνπ βάξνπο ηνπ πιηθνχ, κεξηθά φξγαλα 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξάλε θαη ηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πνπ πθίζηαηαη 

κεηαμχ ηνπ πιηθνχ πνπ αλαιχεηαη θαη ελφο δείγκαηνο αλαθνξάο (Differential Thermal 

Analysis, DTA) θαζψο θαη ηελ ξνή ζεξκφηεηαο ζην δείγκα ζε ζρέζε κε ην δηάγξακκα 

αλαθνξάο (Differential). 

 

Μεηξήζεηο dc Μαγλεηηθήο Δπηδεθηηθφηεηαο 

Οη κεηξήζεηο dc καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα 

καγλεηφκεηξν Maglab ηεο Oxford Instrument. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 109: 

 

 
ρήκα 109. Αξρή κέηξεζεο dc καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο. 

 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ καγλεηφκεηξνπ βαζίδεηαη ζηελ επαγσγή κηαο ηάζεο 

ζηα άθξα ελφο πελίνπ ιφγσ κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο (αξρή Faraday). Αλ ην 

πιηθφ πνπ πξφθεηηαη λα κεηξεζεί δελ έρεη κφληκε καγλεηηθή δηπνιηθή ξνπή ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθφ καγλεηηθφ πεδίν ην νπνίν επάγεη καγλήηηζε ζην πιηθφ. Σν 

δείγκα εθηειεί πεξηνδηθή θίλεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πελίνπ ζηελ δηεχζπλζε ηνπ 
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άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επάγεηαη ηάζε ζηα άθξα ηνπ πελίνπ ε 

νπνία δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 
d

V
dt

 

φπνπ Φ είλαη ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη απφ ην πελίν. 

Ζ καγλήηηζε (Μ) θαη ε καγλεηηθή επηδεθηηθφηεηα (χ) ηνπ πιηθνχ είλαη αλάινγα ηεο 

ξνήο Φ, κε παξάγνληα αλαινγίαο έλαο γεσκεηξηθφ παξάγνληα, α. 

M  θαη  

ηελ πξάμε αληί γηα έλα, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πελία ζε ζεηξά κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζνξχβνπ. Μηα άιιε δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

ηεο ίδηαο δηάηαμεο είλαη ε κέηξεζε βξφρσλ πζηέξεζεο κε ηελ κεηαβνιή ηεο θνξάο 

ηνπ εμσηεξηθνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ
204

. 
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Β) Παξάκεηξνη πξνζδηνξηζκνχ Σ1 
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