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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρατήρηση των δομών που δημιουργούνται κατά 

την αυτοοργάνωση του διπεπτιδίου αλανίνης-ισολευκίνης, καθώς βασικό στόχο 

αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας αυτών των δομών να αποτελέσουν 

εκμαγείο για την σύνθεση πολυμερών. Προηγούμενες προκαταρκτικές μελέτες 

σχετικές είχαν δείξει αυτοοργάνωση αλανίνης-ισολευκίνης σε αρχιτεκτονικές 

νανοσωλήνων εξαγωνικής συμμετρίας σε υδατικά διαλύματα. Το πρώτο σκέλος της 

εργασίας αφορά μελέτη της αυτοοργάνωσης του διπεπτιδίου σε διαφορετικούς 

διαλύτες (οργανικούς διαλύτες) και υπό διαφορετικές συνθήκες, ώστε να 

ταυτοποιηθούν οι συνθήκες που μπορούν να επιτρέψουν περεταίρω 

λειτουργικοποίηση των αρχιτεκτονικών του διπεπτιδίου. Στο δεύτερο σκέλος 

μελετάται η αλληλεπίδραση πολυμερών με τις δομές του διπεπτιδίου σε 

διαφορετικούς διαλύτες. Ο χαρακτηρισμός των υπερμοριακών δομών 

διεκπεραιώθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). 
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Εισαγωγή 
 

 

Η αυθόρμητη αυτοοργάνωση των βιολογικών μορίων, οργανικών και ανόργανων, 

έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον για έρευνα στους τομείς της βιολογίας και της 

νανοτεχνολογίας. Τα πεπτίδια, ώς δομικοί λίθοι των πρωτεΐνών, διαθέτουν έμφυτη 

βιοσυμβατότητα και λόγω της ευκολίας σύνθεσης, αποτελούν τα δημοφιλέστερα 

οργανικά μονομερή για την δημιουργία υπερμοριακών δομών. Η αυτοοργάνωσή 

τους δημιουργεί διάφορες νανοδομές, όπως ίνες, σωλήνες, σφαίρες και υδρογέλες, 

οι οποίες φέρουν πολλές προοπτικές για την τεχνολογική αξιοποίηση τους. Η 

εκτενής έρευνα έχει δημιουργήσει δυνατότητες για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών 

σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Παρόλαυτα, το διπεπτίδιο ΑΙ δεν έχει μελετηθεί 

τόσο εκτενώς. 

Προηγούμενη μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο διπεπτίδιο έχει πραγματοποιηθεί από 

τον Γιώργο Σιμάτο, προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος. Η έρευνά του αφορούσε, 

μεταξύ άλλων, την μελέτη της αυτοοργάνωσης του διπεπτιδίου ΑΙ σε νερό και 

μεθανόλη και έχει δείξει την δημιουργία νανοσωλήνων εξαγωνικής αρχιτεκτονικής. 

Η ιδέα, πάνω στην οποία έχει βασιστεί το παρόν έργο, ήταν η αξιοποίηση και 

διάδοση αυτής της ιδιαιτερότητας των δομών με την σύνθεση πολυμερών στην 

επιφάνειά τους, όπως έχει συζητηθεί σε περεμφερείς έρευνες[1][2][3]. Επομένως, 

σκοπός της μελέτης ήταν αρχικά η εύρεση των κατάλληλων διαλυτών και συνθηκών 

που θα ευνοούσαν ένα τέτοιο εγχείρημα και ύστερα η διερεύνηση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δομών του διπεπτιδίου με πολυμερικά μόρια. 

Η παρακάτω εργασία έχει χωριστεί δομικά σε 5 κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται 

μία εισαγωγή του αναγνώστη σε βασικές έννοιες και γνώσεις που απαιτούνται για 

την κατανόηση του θέματος, καθώς και μία σύντομη ανασκόπηση των ερευνών που 

έχουν διεκπερεωθεί πάνω σε αυτό. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων, ενώ στο Κεφάλαιο 3 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτών. Επίσης, στο Κεφάλαιο 4 γίνεται η 

ερμήνευση των κύριων αποτελεσμάτων και αναφέρονται προβληματισμοί και 

μελλοντικές προοπτικές, ενώ στο Κεφάλαιο 5 παρατίθεται η βιβλιογραφία πάνω 

στην οποία έχει βασιστεί το θεωρητικό υπόβαθρο. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

1.1 Πεπτίδια και πρωτεΐνες 
 

Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλες πολυμερικές αλυσίδες αποτελούμενες από μικρά μόρια 

που συνδέονται μεταξύ τους, τα αμινοξέα. Ένα αμινοξύ περιέχει δύο λειτουργικές 

ομάδες, μία βασική αμινομάδα (-NH2) και μία όξινη καρβοξυλομάδα (-COOH). Τα 20 

διαφορετικά αμινοξέα που αποτελούν δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών (α-αμινοξέα) 

αποτελούνται από ένα κεντρικό άτομο άνθρακα, που ονομάζεται α-άνθρακας (Cα), 

συνδεδεμένο με ένα άτομο οξυγόνου, την αμινομάδα, την καρβοξυλομάδα και μία 

χαρακτηριστική πλευρική ομάδα R. Η δομή της πλευρικής αλυσίδας του κάθε 

αμινοξέος είναι αυτή που καθορίζει τις ιδιότητες του, όπως το φορτίο και η 

υδροφιλικότητα[4]. Όλα τα α-αμινοξέα, εκτός της γλυκίνης, καθώς περιέχουν ένα 

τετραεδρικό άτομο άνθρακα συνδεδεμένο με τέσσερις διαφορετικούς 

υποκαταστάτες, εμφανίζουν οπτική ισομέρεια ή χειρομορφία, είναι δηλαδή μόρια 

που δεν ταυτίζονται με το κατοπτρικό τους είδωλο[5]. Οι δύο εναντιομερείς μορφές 

είναι τα L- και D- ισομερή, στις πρωτεΐνες όμως απαντώνται μόνο L-αμινοξέα σχεδόν 

πάντα με απόλυτη διαμόρφωση S (αριστερόστροφη)[4]. 

 

 

Εικόνα 1: Σχηματικό διάγραμμα α)αμινοξέος, β)πολυπεπτιδικής αλυσίδας (αριστερά)[6] και 

L-ισομερούς (δεξιά)[4]. 

 

Η αμινομάδα ενός αμινοξέος μπορεί να αντιδράσει με την καρβοξυλομάδα ενός 

άλλου, δημιουργώντας έτσι με μία αντίδραση συμπύκνωσης έναν πεπτιδικό δεσμό. 
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Το μόριο που δημιουργείται είναι ένα διπεπτίδιο, το πιο απλό πεπτίδιο. Η 

συνένωση πολλών αμινοξέων (πάνω από 50) με πεπτιδικούς δεσμούς σχηματίζει 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες, τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αναδιπλώνονται αυθόρμητα 

σε τρισδιάστατες δομές που καθορίζονται από την αλληλουχία των αμινοξέων της 

και επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία της. Οι πολυμερικές αλυσίδες των αμινοξέων 

αποτελούν την πρωτοταγή δομή των πρωτεΐνών. Στην συνέχεια, οι αλυσίδες  

σχηματίζουν μία δευτεροταγή δομή με την στερεοδιάταξή τους. Οι δομές στις 

οποίες μπορούν να αναδιπλωθούν είναι η α-έλικα, μία σπειροειδής δομή που 

σταθεροποιείται με ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου, οι β-πτυχωτές επιφάνειες, 

που αποτελούνται από απλωμένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες που σταθεροποιούνται 

με δεσμούς υδρογόνου, και οι στροφές και οι θηλιές, οι οποίες δημιουργούνται από  

αναστροφές της πεπτιδικής αλυσίδας. Με την συνολική αναδίπλωση των 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων στον χώρο δημιουργείται μία συμπαγής τριτοταγής 

δομή, η οποία έχει στο εσωτερικό της αμινοξέα με υδρόφοβες πλευρικές ομάδες 

και στην επιφάνειά της αμινοξέα με υδρόφιλες πλευρικές ομάδες, που εκτίθενται 

και αντιδρούν με το υδατικό περιβάλλον. Οι πρωτεΐνες που αποτελούνται από 

περισσότερες από μία πολυπεπτιδικές αλυσίδες εμφανίζουν τεταρτοταγή δομή 

αποτελούμενη από υπομονάδες πολυπεπτιδίων συγκρατημένες με μη 

ομοιοπολικούς δεσμούς[4][6]. 

 

 

Εικόνα 2:  Αναδίπλωση πρωτεϊνών. α) πρωτοταγής δομή, β) δευτεροταγής δομή, α-έλικα και 

αντιπαράλληλο β-πτυχωτό φύλλο, γ) τριτοταγής δομή και δ)τεταρτοταγής δομή. Μ.Α. 

Schroer, Small angle X-ray scattering studies on proteins under extreme conditions, 2011 
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1.2 Αυτοοργάνωση και υπερμοριακή χημεία 
 

Η διαδικασία της αυτοοργάνωσης αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της υποκείμενης 

τάξης στην οποία βασίζονται η πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία των δομών και 

μοτίβων που εμφανίζονται ευρέως στην φύση. Είναι μία αυθόρμητη διαδικασία που 

δεν εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Η δημιουργία τόσο καλά 

κοθορισμένων δομών έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο για την μελέτη των 

μηχανισμών της[7], όσο και για την αξιοποίηση αυτής της γνώσης σε βιομιμιτικές 

εφαρμογές[8]. Στον τομέα της νανοτεχνολογίας, η επίτευξη αυτοοργανωμένης τάξης 

στη νανοκλίμακα από απλούς οργανικούς και ανόργανους δομικούς λίθους είναι 

πολύ σημαντική και ήδη αρκετά αυτοοργανωμένα νανοσυστήματα έχουν 

κατασκευαστεί και μελετηθεί. Τα πεπτίδια έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην 

διαδικασία αυτή λόγω της βιοσυμβατότητας και των μοναδικών φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων τους και μπορούν να αποτελέσουν μία εναλλακτική των πρωτεΐνών, λόγω 

της σταθερότητάς τους και της ευκολίας σύνθεσής τους σε μεγάλη κλίμακα[9][10].  

  

Εικόνα 3: Σύγκριση των διαδικασιών ‘‘top-down’’ και ‘‘bottom-up’’ αυτοοργάνωσης. Η top-

down διαδικασία (από πάνω πρός τα κάτω) βασίζεται στην διαμόρφωση συγκροτημάτων με 

λιθογραφικές τεχνικές, ενώ η bottom-up (από κάτω πρός τα πάνω) βασίζεται στην μοριακή 

αναγνώριση και αλληλεπίδραση των απλών δομικών στοιχείων για τον σχηματισμό μιας 

σωστά διατεταγμένης αυτοοργανωμένης κατασκευής.[9] 

    

Η οργάνωση των απλών δομικών λίθων σε σύνθετες αρχιτεκτονικές δομές 

ακολουθεί μία bottom-up διαδικασία, στην οποία τα μόρια αναγνωρίζουν το ένα το 

άλλο και αλληλεπιδρούν, σχηματίζοντας μονοδιάστατες, δισδιάστατες και 

τρισδιάστατες νανοδομές ή μακροσκοπικές δομές με νανοδιάταξη. Οι σύνθετες 

αυτές δομές χαρακτηρίζονται ώς υπερμοριακές. Η διαδικασία αυτή οφείλεται στον 
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συνδυασμό διάφορων ασθενών μη ομοιοπολικών διαμοριακών αλληλεπιδράσεων, 

όπως δεσμούς υδρογόνου, ηλεκτροστατικές και υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις, 

αλληλεπιδράσεις π-π στοιβάγματος των αρωματικών δακτυλίων και δεσμούς 

συντονισμού[9][11][12]. Η επίδραση αυτών των αλληλεπιδράσεων καθορίζει την 

θερμοδυναμική σταθερότητα και το επίπεδο της ελάχιστης ενέργειας των 

νανοδομών. Στην διαδικασία της αυτοοργάνωσης όμως συντελούν και διάφοροι 

κινητικοί παράμετροι, όπως το pH, η θερμοκρασία, οι συγκεντρώσεις και οι 

διαλύτες. Οι θερμοδυναμικοί και οι κινητικοί παράγοντες αποκτούν μια 

ανταγωνιστική συμπεριφορά ελέγχου της τελικής διαμόρφωσης των 

αυτοοργανωμένων δομών[13][12].  

 

 

Εικόνα 4: Ιδιότητες των μη ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων που εμπλέκονται στην 

αυτοοργάνωση[11] 

 

 

 

Εικόνα 5: Σχηματική απεικόνιση των οδών οργάνωσης υπό θερμοδυναμικό και 

κινητικό έλεγχο.[13] 
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1.3 Αυτοοργάνωση υδρόφοβων διπεπτιδίων και διπεπτίδιο ΑΙ 
 

Η αυτοοργάνωση των ολιγοπεπτιδίων και συγκεκριμένα των διπεπτιδίων έχει 

διευρευνηθεί σε μεγάλο βαθμό, επιτρέποντας τη χρήση των νανοδομών σε 

εφαργμογές τομέων όπως των βιοΰλικών και της ιστοτεχνολογίας[10]. Ειδικότερα, τα 

υδρόφοβα διπεπτίδια, διπεπτίδια με δύο υδρόφοβες πλευρικές αλυσίδες, έχουν 

αξιοποιηθεί ώς μικροπορώδη οργανικά υλικά με διάμετρο πόρων 3-10 Å[14]. 

Οταν τα πεπτιδικά μόρια έχουν μεγάλες υδρόφοβες πλευρικές αλυσίδες συχνά 

χωρίζονται σε ξεχωριστά υδρόφιλα και υδρόφοβα στρώματα, ενώ όταν οι 

υδρόφοβες αλυσίδες είναι σχετικά μικρές, δημιουργούνται δομές με τρισδιάστατα 

δίκτυα δεσμών υδρογόνου και μικρές υδροφοβικές στήλες. Στις κρυσταλλικές δομές 

των πεπτιδίων, το αμινοτελικό άκρο μίας πολυπεπτιδικής αλυσίδας –NH3
+···-OOC- 

μπορεί να δωρίσει έως και δύο από τα υδρογόνα του στις καρβοξυλομάδες της 

κύριας αλυσίδας των γειτονικών πεπτιδικών μορίων. Προκειμένου να αποφευχθεί ο 

στερικός συνωστισμός, το τελευταίο αμινικό υδρογόνο πρέπει να βρει άλλον 

αποδέκτη. Συνήθως, αυτός είναι κάποια λειτουργική ομάδα μιας πλευρικής 

αλυσίδας ή κάποιο συν-κρυσταλλωμένο μόριο οργανικού διαλύτη[15][14].  

Για κάποια όμως πεπτίδια δεν υπάρχουν αυτές οι επιλογές, όπως το διπεπτίδιο L-

Val-L-Ala, το οποίο λύνει αυτό το πρόβλημα πακεταρίσματος, δημιουργώντας 

κρύσταλλους με στενούς υδρόφοβους πόρους. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από την 

αυτοοργάνωση διπεπτιδικών μορίων, συνδεδεμένων με δεσμούς υδρογόνου 

μεταξύ των άκρων των αλυσίδων, σε έλικες. Η κάθε στροφή της έλικας αποτελείται 

από έξι διπεπτιδικά μόρια και οι αγωγοί (channels) έχουν διάμετρο 5Å και είναι 

υδρόφοβοι[16]. Όσοι περισσότεροι άνθρακες περιέχονται στις πλευρικές αλυσίδες 

του διπεπτιδίου, τόσο μικραίνει η διάμετρος των αγωγών κατά τους εξαγωνικούς 

άξονες. Το διπεπτίδιο VA αυτοοργανώνεται σε υδρόφοβους νανοσωλήνες[15]. 

 

Εικόνα 6: Μοριακή συγκρότηση των πεπτιδίων της VA τάξης,[16] (αριστερά), κρυσταλλική 

διαμόρφωση VA, [14] 
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Εικόνα 7: Μοριακή οργάνωση των πεπτιδίων VV (ανήκει στην τάξη VA) και LS. (Πάνω) 

Ελικοειδής οργάνωση των μορίων σε σχηματισμό νανοσωλήνα. Οι δεσμοί υδρογόνου 

που ενώνουν τα διπεπτίδια απεικονίζονται ώς λεπτά στερεά ραβδιά. (Κάτω) Σχηματική 

απεικόνιση της συγκρότησης των πάνω νανοσωλήνων στην κρυσταλλική δομή.[21] 

 

 

Οι νανοσωλήνες είναι μία από τις διάφορες υπερμοριακές δομές αυτοοργάνωσης 

και έχουν μελετηθεί αρκετά[17]. Μπορούν να σχηματιστούν από διαφορετικά 

μονομερή με διαφορετικούς μηχανισμούς[18]. Παρά τις προσπάθειες αποσαφήνισης 

των αλληλεπιδράσεων που οδηγούν στην αυτοοργάνωση των πεπτιδίων, οι 

ακριβείς μηχανισμοί δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητoί. Ιδιαίτερα έχει μελετηθεί 

η αυτοοργάνωση του διπεπτιδίου FF, καθώς σχετίζεται με την νόσο Alzheimer και 

εμφανίζει μεγάλο πολυμορφισμό στην αυτοοργάνωσή του. Οι νανοσωλήνες που 

σχηματίζει έχουν μοναδικές μηχανικές ιδιότητες και έχουν την δυνατότητα 

εφαρμογής σε τομείς όπως της οπττοηλεκτρονικής και των βιοϋλικών. Το μοντέλο 

της αυτοοργάνωσης σε νανοσωλήνες που έχει προταθεί δείχνει σε πρώτο επίπεδο 

τον σχηματισμό κυκλικών δομών από την συνένωση έξι διπεπτιδίων FF, οι οποίοι 

στη συνέχεια στοιβάζονται λόγω των π-π αλληλεπιδράσεων των αρωματικών 

πλευρικών ομάδων σε στήλες, δημιουργώντας στενούς σωλήνες. Σε επόμενο 

επίπεδο, οι σωλήνες αυτοοργανώνονται σε πτυχωτά φύλλα με εξαγωνικό μοτίβο 

πακεταρίσματος, τα οποία κλείνουν κατά μήκος των αξόνων των καναλιών, 

οδηγώντας σε σωλήνες της νανοκλίμακας[19][20]. 
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Εικόνα 8: Παραδείγματα διαφορετικών διαδικασιών αυτοοργάνωσης που μπορούν να σχηματίσουν 

νανοσωλήνες:α) περιτυλιγμένο θραύσμα πεπτίδιου παρόμοιο με τις άλφα έλικες των πρωτεΐνών, β) 

υπερμοριακή δομή σωληνοειδών δομών για σχηματισμό μεγαλύτερων σωλήνων, γ) στοίβαξη 

κυκλικών πεπτιδίων και δ) διάταξη δισκοειδών πεπτιδίων σε μεγαλύτερους νανοσωλήνες.[18] 

 

 

 

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση της αυτοοργάνωσης του πεπτιδίου FF.[20] 

 

Το διπεπτίδιο L-Ala-L-Ile (ΑΙ) αποτελείται από τα υδρόφοβα και μη πολικά αμινοξέα 

της αλανίνης και της ισολευκίνης. Ανήκει στην ίδια κατηγορία διπεπτιδίων με το 

VA[14] και δημιουργεί και αυτό πορώδεις κρυστάλλους που αποτελούνται από μία 

εξαγωνική συμμετρία διπεπτιδικών μορίων συγκρατημένων με δεσμούς 
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υδρογόνου[1][21]. Οι αγωγοί αυτής της δομής είναι μονοδιάστατοι και το εσωτερικό 

τους τοίχωμα είναι υδρόφοβο. Κάθε κανάλι αποτελείται από έναν νανοσωλήνα, 

συνδεδεμένο με έξι παράλληλα γειτονικούς νανοσωλήνες, και έχει μέση διάμετρο 

3-5.5Å.[21]Τέτοιοι νανοπορώδεις κρύσταλλοι έχουν μελετηθεί για εφαρμογές στην 

τεχνολογία διαχωρισμού αερίων και ώς νανοαντιδραστήρες πολυμερισμού[1]. Το 

διπεπτίδιο ΑΙ αυτοοργανώνεται σε νανοσωλήνες με τρόπο που παρομοιάζει την 

αυτοοργάνωση του FF, αλλά με διαφορετικούς μηχανισμούς (υδρόφοβοι αγωγοί 

αντί για υδρόφιλους), καθώς ανήκει στην κατηγορία διπεπτιδίων VA και όχι FF. 

Επίσης, η συγκέντρωση του πεπτιδικού διαλύματος έχει άμεσο αποτέλεσμα στο 

μέγεθος της κρυσταλλικής δομής[15]. 

 

Εικόνα 10: Χημικές δομές πεπτιδίων ΑΙ, VA, VV [21] 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Σχηματική απεικόνιση της διαμόρφωσης σωληνοειδών (μονού ή πολλαπλών 

τοιχωμάτων), σφαιρικών ή ινώδων δομών μέσω της διπεπτιδικής αυτοοργάνωσης. [17] 
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1.4 Πολυμερισμός του μονομερούς HEMA 
 

Το μονομερές μεθακρυλικό υδροξυαιθύλιο (2-Hydroxyethyl methacrylate) ή [HEMA] 

είναι ένα υγρό υδρόφιλο οργανικό μόριο λόγω του υδροξυλίου (–OH) που 

περιέχεται στην χημική δομή του. Παρασκευάζεται από μεθακρυλικό μεθύλιο 

(methyl methacrylate) ή μεθακρυλικό οξύ (methacrylic acid) απλά και μπορεί 

εύκολα να πολυμεριστεί[22].  

 

Σχήμα 1: Χημική δομή HEMA 

 

Το ομοπολυμερές του, poly 2-hydroxyethyl methacrylate [pHEMA], του οποίου οι 

ιδιότητες αλλάζουν ανάλογα με το περιβάλλον, είναι υδρόφοβο, όμως όταν 

βρίσκεται σε υδατικό περιβάλλον δημιουργεί υδρογέλες[23]. Οι υδρογέλες είναι 

πολυμερικά δίκτυα, στα οποία υδρόφιλες μακρομοριακές αλυσίδες διασυνδεόνται 

μεταξύ τους χημικά και/ή φυσικά[24]. Μερικές από τις ιδιότητες αυτών είναι η 

υδροφιλικότητα, η ελαστικότητα και η υψηλή ικανότητα απορρόφησης μεγάλων 

ποσοτήτων νερού χωρίς να διαλύονται σε αυτό. Το pHEMA, λόγω των φυσικών 

ιδιοτήτων του και της βιοσυμβατότητάς του, έχει μελετηθεί και χρησιμοποιηθεί 

ευρέως για εφαρμογές κυρίως στον τομέα των βιοϋλικών, όπως σε φακούς επαφής, 

μηχανική ιστών, συστήματα χορήγησης φαρμάκων κ.α.[22][24][25] Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στον πολυμερισμό του HEMA προσελκύει το γεγονός ότι διαθέτει 

μεθακρυλική ομάδα, που διευκολύνει τις ριζικές αντιδράσεις και υδροξυλομάδα, 

που του παρέχει υδροφιλικότητα.[25] 

Ένας από τους τρόπους σύνθεσης του πολυμερούς είναι ο φωτοπολυμερισμός, μία 

διαδικασία που προκαλεί μέσω του φωτός την εκκίνηση ενός αλυσιδωτού 

πολυμερισμού. Ο αλυσιδωτός πολυμερισμός, σε αντίθεση με τον σταδιακό, όπου το 

μέγεθος της πολυμερικής αλυσίδας αυξάνεται σταδιακά με την μετατροπή του 

μονομερούς σε διμερές, τριμερές κ.ο.κ., απαιτεί την ύπαρξη ενός ενεργού κέντρου, 

το οποίο διαδίδεται μέσω της διαδοχικής σύνδεσης μονομερών στο άκρο μίας 

αναπτυσσόμενης πολυμερικής αλυσίδας. Το ενεργό κέντρο μπορεί να είναι μία 

ελεύθερη ρίζα, ένα ανιόν ή ένα κατιόν και αντίστοιχα ο πολυμερισμός χωρίζεται 

στις κατηγορίες ελευθέρων ριζών, ανιοντικό και κατιοντικό. Στον πολυμερισμό 

ελευθέρων ριζών συνήθως τα μονομερή που χρησιμοποιούνται περιέχουν ένα 

τουλάχιστον διπλό δεσμό στο μόριό τους, ο οποίος σπάει και γίνεται μονός. Για την 
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επίτευξη του φωτοπολυμερισμού χρησιμοποιείται ένας φωτοευαίσθητος εκκινητής, 

ο οποίος μετατρέπει την ενέργεια της ακτινοβολίας (συνήθως UV) σε ελεύθερες 

ρίζες ή ιόντα. Σε μερικές περιπτώσεις όμως μονομερών, στις οποίες ανήκει και το 

HEMA, αυτός ο εκκινητής δεν είναι απαραίτητος, καθώς μπορεί να γίνει αυτόματα ο 

φωτοπολυμερισμός.[26] Ο πολυμερισμός ελευθέρων ριζών πραγματοποιείται σε 

τρία στάδια: κατά την έναρξη διασπάται ο εκκινητής και δημιουργούνται οι αρχικές 

ρίζες, οι οποίες στη συνέχεια αντιδρούν με τα μονομερή σπάζοντας τον διπλό δεσμό 

και διαδίδοντας την ρίζα στο μονομερές (ριζικό αλυσίδας); κατά την πρόοδο οι 

πολυμερικές αλυσίδες μεγαλώνουν με την συνεχή προσθήκη μορίων μονομερούς 

στο ενεργό κέντρο; αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το στάδιο του τερματισμού, 

όπου η αλυσίδα μέσω κάποιων μηχανισμών τερματισμού, σταματάει να 

αναπτύσσεται.[23][27] 
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Κεφάλαιο 2: Υλικά και μέθοδοι 

 

2.1 Πεπτίδιο, πολυμερή και διάλυμα νανοσωματιδίων Au 
 

Το διπεπτίδιο Η-Ala-Ile-ΟΗ που χρησιμοποιήθηκε προμηθεύτηκε από την εταιρία 

GeneCust υπό μορφή σκόνης υψηλής καθαρότητας. Για την κατάλληλη συντήρησή 

του, διατηρήθηκε στους -25°C. Η περιεκτικότητα του πεπτιδίου (Net peptide 

content), δηλαδή το ποσοστό καθαρού πεπτιδίου που περιέχεται στην πεπτιδική 

σκόνη, είναι 97.6% και το μοριακό του βάρος είναι 202.25 g/mol. 

C9H18N2O3   

 

Σχήμα 2: Χημική δομή AI 

Τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Poly(Caprolactone)Diol και α,ω – 

Dicarboxy Terminated Polystyrene της εταιρίας Sigma-Aldrich. Επίσης, έγινε χρήση 

του μονομερούς (Hydroxyethyl)methacrylate (HEMA). 

Το υδατικό διάλυμα νανοσωματιδίων χρυσού παρασκευάστηκε στο εκπαιδευτικό 

εργαστήριο του τμήματος από φοιτητές ώς μέρος πειράματος του εργαστηριακού 

μαθήματος «Εργαστήριο Στερεών Υλικών». Η παρασκευή έγινε με την μέθοδο 

Turkevich, η οποία βασίζεται στην προετοιμασία δύο υδατικών διαλυμάτων, ενός 

τετραχλωροχρυσικού οξέως [      ] και ενός κιτρικού νατρίου [Να       ], τα 

οποία αναμιγνύονται σε θερμοκρασία βρασμού.[28] 

 

2.2 Διαλύματα και μεθοδολογία πειραμάτων 
 

2.2.1 Αυτοοργάνωση του διπεπτιδίου σε νερό και οργανικούς διαλύτες 

 

Στην πρώτη σειρά πειραμάτων διερευνώνται οι διαφορετικές δομές που 

δημιουργούνται κατά την αυτοοργάνωση του διπεπτιδίου σε διαλύματα 

διαφορετικών διαλυτών. Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην δημιουργία 

αυτών και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά τους είναι η συγκέντρωση του 
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πεπτιδίου στο διάλυμα, η θερμοκρασία κατά την θερμική κατεργασία και ο χρόνος 

επώασης. Έτσι, μεταβάλλοντάς τoυς, μπορούν να διευκρινιστούν οι βέλτιστες 

συνθήκες δημιουργίας αρχιτεκτονικά άρτιων δομών. 

 

Παρασκευάστηκαν τα εξής διαλύματα: 

Πίνακας 1: Αρχικά διαλύματα και συνθήκες παρασκευής τους 

Διάλυμα Συγκέντρωση 
Θερμοκρασία 

επώασης 
Sonication (Θερμοκρασία 

και χρόνος) 

AI/H₂O 

2mg/ml 
4°C 

- 

RT 
- 

30mg/ml 

RT 
- 

50mg/ml 

AI/MeOH 

2mg/ml 
RT 

60°C – 10΄ 

65°C – 20΄ 

30mg/ml 
RT 60°C – 10΄ 

50mg/ml 

AI/EtOH 

2mg/ml 4°C 80°C – 10΄ 
+Heat Block 80°C - 10΄ 

0.14mg/ml (κρίσιμη 

συγκέντρωση διαλυτοποίησης) 
RT 

70°C 

AI/THF 2mg/ml RT RT - 10΄ 

AI/Tol 2mg/ml RT - 

 

Παρασκευή διαλυμάτων AI/H2O, AI/MeOH, AI/EtOH, AI/THF, AI/Tol: 

 Για την παρασκευή των υδατικών διαλυμάτων ζυγίστηκε σε vial η κατάλληλη 

ποσότητα πεπτιδίου και προστέθηκαν με πιπέτα 500μl φιλτραρισμένου 

νερού mQ. Το πεπτίδιο διαλύθηκε με ευκολία στο νερό με απλή ανακίνηση 

του διαλύματος και ολιγόλεπτη χρήση vortex για τα πιο πυκνά διαλύματα. 
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 Για την παρασκευή των διαλυμάτων AI/MeOH, AI/EtOH, AI/THF και AI/Tol 

εκτελέστηκε η ίδια διαδικασία με την διαφορά ότι για να διαλυθεί το 

πεπτίδιο στο διάλυμα έγινε χρήση υδατόλουτρου υπερήχων (Ultrasonic bath 

ή Sonicator) για κάποιο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Ο 

ρυθμός χρήσης των υπερήχων ήταν 10 δευτερόλεπτα sonication ανά 30 

δευτερόλεπτα. Σε ορισμένα δείγματα χρησιμοποιήθηκε και Heat Block. 

 

 Για την εύρεση της κρίσιμης συγκέντρωσης διαλυτοποίησης του διαλύματος 

AI/EtOH παρασκευάστηκε αρχικά διάλυμα AI/EtOH συγκέντρωσης 2mg/ml 

με 10΄Sonication στους 70⁰C και υπό τους υπερήχους έγινε αργή πρoσθήκη 

αιθανόλης έως ότου παρατηρήθηκε διαυγές διάλυμα. Η συγκέντρωση αυτή 

ήταν 0.14mg/ml. 

 

Πίνακας 2: Δευτερεύοντα διαλύματα και συνθήκες παρασκευής τους 

Διάλυμα Διαλύτης  Ποσότητα διαλύματος Θερμοκρασία 
Sonication 

AI/H₂O 

2mg/ml 

Toluene 

10μl RT 

RT – 30΄ 

RT – 0h 
THF 

Hexane 

AI/MeOH 

2mg/ml 

Toluene 

10μl 

RT 

RT – 0h/0.5h/1h 

2μl 
RT – 1h 

THF 

10μl 
RT – 0h/0.5h/1h 

Hexane 

Formaldehyde 
- 

AI/H₂O 
30mg/ml Toluene 

THF 

Hexane 

10μl RT RT – 30΄ 

AI/H₂O 
50mg/ml 

AI/MeOH 
30mg/ml 

AI/MeOH 
50mg/ml 
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Παρασκευή διαλυμάτων [AI/MeOH σε Toluene, Hexane ή THF] και [AI/H2O σε 

Toluene, Hexane ή THF]: 

 Για την παρασκευή των διαλυμάτων αυτών τοποθετήθηκε με γυάλινη 

σύριγγα 1ml οργανικού διαλύτη (Tol, THF ή Hex) σε eppedorf tube. Ύστερα 

προστέθηκε αργά με πιπέτα η επιθυμητή ποσότητα πεπτιδικού διαλύματος 

στο eppendorf ενώ βρισκόταν στους υπερήχους (Sonication σε RT). Το 

eppendorf tube έμεινε από 0h έως 1h στους υπερήχους και αφέθηκε για μία 

ώρα στο Tube Rotator (Carousel), ώστε μετά να γίνει λήψη δείγματος. 

Παρασκευή διαλύματος AI/MeOH/Formaldehyde: 

 Για την παρασκευή του διαλύματος AI/MeOH/Formaldehyde τοποθετήθηκαν 

10μl διαλύματος AI/MeOH συγκέντρωσης 2mg/ml και 490μl νερού mQ μέσα 

σε eppendorf tube και προστέθηκαν 100μl διαλύματος φορμαλδεΰδης. Το 

eppendorf tube έμεινε στο Carousel για μία ώρα μέχρι τη λήψη δείγματος. 

 

2.2.2 Επίδραση διαλυτών στις δομές του πεπτιδίου 

 

Στη δεύτερη σειρά πειραμάτων μελετάται η επίδραση οργανικών και υδατικών 

διαλυτών στις ήδη σχηματισμένες δομές που προκύπτουν από την εξάτμιση του 

πεπτιδικού διαλύματος. 

 Τοποθετήθηκαν σταγόνες των 10μl διαλύματος ΑI/H2O συγκέντρωσης 

30mg/ml σε καλυπτρίδες διαμέτρου 15mm. Αφού εξατμίστηκαν και 

δημιουργήθηκαν δομές (  3h μετά), στις καλυπτρίδες τοποθετήθηκε 

σταγόνα των 20μl διαλύτη Tol, THF και EtOH αντίστοιχα. Ύστερα από 

εξάτμιση, τα δείγματα συλλέχθηκαν για παρατήρηση.  

 

 Επίσης τοποθετήθηκαν σταγόνες των 10μl διαλύματος ΑI/H2O 

συγκέντρωσης 50mg/ml σε καλυπτρίδες και αποθηκεύτηκαν για 

εξάτμιση. Ύστερα τα δείγματα παρατηρήθηκαν in real time στο οπτικό 

μικροσκόπιο ρίχνοντας πάνω στο καθένα σταγόνες μικρής ποσότητας 

από τον αντίστοιχο διαλύτη. Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

H₂O, EtOH, διάλυμα ΑI/H2O συγκέντρωσης 50mg/ml, MeOH, Tol, THF και 

DCM. Παρατηρήθηκε ότι τα δείγματα στα οποία προστέθηκε H₂O και 

διάλυμα ΑI/H2O 50mg/ml επαναδιαλυτοποιήθηκαν και επομένως οι 

δομές καταστράφηκαν. Αντίθετα, οι υπόλοιποι διαλύτες δεν επηρέασαν 

σε μεγάλο βαθμό τις δομές. Σε επόμενο βήμα προστέθηκε μεγάλη 

ποσότητα από τον κάθε διαλύτη αντίστοιχα και αφού εξατμίστηκαν 

overnight, οι καλυπρίδες αποθηκεύτηκαν σε petri για παρατήρηση. 
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2.2.3 Αλληλεπίδραση των δομών με πολυμερή, μονομερές και 

νανοσωματίδια χρυσού 

 

Στην τρίτη σειρά πειραμάτων προστέθηκαν στις δομές πολυμερικά διαλύματα, 

διάλυμα μονομερούς και υδατικό διάλυμα νανοσωματιδίων χρυσού για την 

διερεύνηση της αλληλεπίδρασης με αυτά. 

 

Αλληλεπίδραση με πολυμερή PS και PCL: 

 Σε 4 καλυπτρίδες τοποθετήθηκαν σταγόνες των 10μl διαλύματος ΑI/H2O 

συγκέντρωσης 30mg/ml. Παρασκευάστηκαν τα διαλύματα PS/Tol και 

PCL/Tol προσθέτοντας 50mg πολυμερούς και 250μl τολουόλιου. Ύστερα 

από την εξάτμιση των σταγόνων ΑI/H2O, τοποθετήθηκαν στις 

καλυπτρίδες σταγόνες των 20μl από τα διαλύματα πολυστυρενίου και 

πολυκαπρολακτόνης αντίστοιχα και αφέθηκαν overnight να 

εξατμιστούν. Έπειτα, δύο δείγματα τοποθετήθηκαν σε wells, στα οποία 

προστέθηκε αρκετό νερό ώστε να τα επικαλύψει (1500μl) και 

τοποθετήθηκαν στο shaker για 20 λεπτά, ενώ μετά αποθηκεύτηκαν σε 

petri. 

 

Αλληλεπίδραση με νανοσωματίδια χρυσού: 

 Τοποθετήθηκαν σταγόνες των 10μl διαλύματος ΑI/H2O συγκέντρωσης 

30mg/ml σε 2 καλυπτρίδες διαμέτρου 12mm. Ύστερα από εξάτμιση και 

δημιουργία δομών, στην μία καλυπτρίδα τοποθετήθηκε σταγόνα των 

10μl και στην άλλη των 4μl από το υδατικό διάλυμα νανοσωματιδίων 

Au. Ύστερα από εξάτμιση, τα δείγματα συλλέχθηκαν για παρατήρηση. 

 

Αλληλεπίδραση με το μονομερές ΗΕΜΑ: 

 Αρχικά παρασκευάστηκε υδατικό διάλυμα HEMA προσθέτοντας 10μl 

ΗΕΜΑ σε 90μl νερού mQ. Σε μία καλυπτρίδα τοποθετήθηκε πρώτα 

σταγόνα των 10μl AI/H₂O 30mg/ml και ύστερα από εξάτμιση, σταγόνα 

των 5μl διαλύματος 10% ΗΕΜΑ. Σε μία άλλη καλυπτρίδα τοποθετήθηκαν 

οι παραπάνω σταγόνες η μία μετά την άλλη και εξατμίστηκαν 

ταυτόχρονα. 
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2.2.4 Συμπεριφορά της αυτοοργάνωσης του διπεπτιδίου με μονομερές 

υπό ακτινοβολία UV 

 

Στην τέταρτη σειρά πειραμάτων παρατηρείται η επίδραση του μονομερούς HEMA 

στην αυτοοργάνωση του διπεπτιδίου όταν βρίσκονται στο ίδιο διάλυμα, καθώς και 

η επίδραση ακτινοβολίας UV στο διάλυμα. Η ενέργεια που προσδίδεται μέσω της 

ακτινοβολίας μπορεί να αλλάξει την θερμοδυναμική σταθερότητα και το επίπεδο 

της ελάχιστης ενέργειας των νανοδομών και να επηρεάσει την διάταξη των δομικών 

λίθων με αποτέλεσμα να επιφέρει αλλαγή στην διαμόρφωση των αυτοοργανωμέων 

υπερμοριακών δομών. 

 

 Αρχικά παρασκευάστηκε διάλυμα ΑI/H2O/HEMA με αναλογία HEMA – 

νερό  1:1. Χρησιμοποιήθηκαν 138.3μl διαλύματος ΑI/H2O συγκέντρωσης 

30mg/ml κα 138.4μl υδατικού διαλύματος HEMA 10%. Επομένως, η 

συνολική ποσότητα HEMA που περιείχε το διάλυμα ήταν 13.8μl και η 

τελική συγκέντρωση ΑΙ στο διάλυμα ήταν 15mg/ml. Από το διάλυμα 

αυτό λήφθηκαν δείγματα των 10μl όταν η αναλογία ήταν 2:1 και 1:1, 

επομένως σε συγκεντρώσεις ΑΙ 20mg/ml και 15mg/ml αντίστοιχα. 

 

 Για το λευκό πείραμα, παρασκευάστηκε υδατικό διάλυμα HEMA που 

περιείχε ίση ποσότητα HEMA και H2O με το παραπάνω διάλυμα, δηλαδή 

262.9μl H2O και 13.84μl HEMA. Επίσης, παρασκευάστηκε διάλυμα 

ΑI/H2O συγκέντρωσης 20mg/ml. Όλα τα παραπάνω διαλύματα 

τοποθετήθηκαν υπό ανάδευση κάτω από λάμπα UV για 3h, παίρνοντας 

δείγματα στη 1h και στις 3h. 

  

2.3 Προετοιμασία δειγμάτων για χαρακτηρισμό 
 

2.3.1 Ξήρανση δειγμάτων 

 

Αρχικά έγινε ξήρανση των δειγμάτων σε ατμοσφαιρκό αέρα. Από το επιθυμητό 

διάλυμα συλλέχθηκε με πιπέτα ποσότητα των 10μl και εναποτέθηκε σε γυάλινη 

καλυπτρίδα διαμέτρου 12mm, σχηματίζοντας σταγόνα. Ύστερα, η καλυπτρίδα 

τοποθετήθηκε σε κλειστό τρυβλίο petri ώστε να εξατμιστεί ο διαλύτης, είτε σε 

θερμοκρασία δωματίου, είτε στους 4⁰C στο cold room. 
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2.3.2 Sputtering 

 

Για να παρατηρηθούν τα δείγματα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, 

απαραίτητη είναι πρώτα η διαδικασία του sputtering. Η τεχνική της εναπόθεσης με 

sputtering αποσκοπεί στην επίστρωση ενός λεπτού υμενίου υλικού στην επιφάνεια 

ενός στερεού υλικού, που επιτυγχάνεται μέσω της απόσπασης ατόμων από την 

επιφάνεια του ενός υλικού και της σταδιακής τοποθέτησής τους στην επιφάνεια του 

άλλου. Η βασική διάταξη του οργάνου αποτελείται από μία κάθοδο στην οποία 

βρίσκεται ο στόχος, δηλαδή μία πλάκα στερεού υλικού και από μία άνοδο, στην 

οποία βρίσκεται το υπόστρωμα, στην προκειμένη περίπτωση το δείγμα. Η 

διαδικασία γίνεται σε θάλαμο υπό κενό και σε περιβάλλον αδρανούς αερίου, όπως 

είναι το Αργό. Με την δημιουργία του πλάσματος, τα θετικά φορτισμένα ιόντα 

αργού κατευθύνονται πρός τον αρνητικά φορτισμένο στόχο και από την σύγκρουσή 

τους, άτομα της επιφάνειας του στόχου εκτινάσσονται και εναποθέτονται στο 

υπόστρωμα. Για την ανάλυση των βιολογικών δειγμάτων με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο, η επίστρωση με sputtering είναι κρίσιμη, καθώς επικαλύπτονται με 

αγώγιμο υλικό (συνήθως κάποιο μέταλλο), επομένως αυξάνεται η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα του δείγματος και αποφεύγεται το φαινόμενο του charging, που 

δημιουργεί πολύ φωτεινές και σκοτεινές περιοχές στην εικόνα.[28][29] 

Η επίστρωση του χρυσού στα δείγματα πραγματοποιήθηκε μέσω του Sputter Coater 

SCD 050 της Bal-Tec. Αφού ξηράνθηκαν τα δείγματα, οι καλυπτρίδες επικολλήθηκαν 

με αγώγιμη κολλητική ταινία άνθρακα (carbon tape) σε αντικειμενοφόρο πλάκα. 

Ύστερα αυτή μεταφέρθηκε στο θάλαμο του μηχανήματος και ξεκίνησε η διαδικασία 

επίστρωσης του χρυσού στο δείγμα. Ο χρόνος επίστρωσης ήταν συνήθως 64s ή 

λιγότερο ανάλογα με το πάχος της επίστρωσης που άρμοζε σε κάθε δείγμα. Τα 39s 

αντιστοιχούν περίπου σε επίστρωση πάχους 10nm. 

 

2.4 Τεχνικές χαρακτηρισμού 
 

2.4.1 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy 

ή SEM) 

 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης επιτρέπει τον χαρακτηρισμό ενός μεγάλου 

εύρους υλικών στη νάνο- και μικρο-μετρική κλίμακα, προσφέροντας την 

δυνατότητα απεικόνισης της επιφάνειάς τους με εικόνες υψηλής ευκρίνειας και 

μεγάλου βάθους πεδίου, που συμβάλλει στην τρισδιάστατη εμφάνιση τους. Η 

βασική λειτουργία του SEM ακολουθεί τις ίδιες αρχές με το οπτικό μικροσκόπιο, με 

την κύρια διαφορά ότι η πηγή φωτός που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση 
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αντικαθιστάται από μία δέσμη επιταχυνόμενων ηλεκτρονίων υπό κενό και οι 

γυάλινοι οπτικοί φακοί από ηλεκτρομαγνητικούς. Τα (πρωτογενή) ηλεκτρόνια 

παράγονται συνήθως από από ένα πυρακτωμένο νήμα βολφραμίου που βρίσκεται 

στον εκτοξευτή ηλεκτρονίων και επιταχύνονται λόγω υψηλής τάσης. Η πίεση στην 

στήλη στην οποία κινούνται τα ηλεκτρόνια μειώνεται σημαντικά μέσω της 

δημιουργίας κενού, έτσι ώστε οι πιθανότητες σύγκρουσης ενός ηλεκτρονίου με 

άτομο του αέρα να είναι μηδαμινές. Με την βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών φακών, η 

δέσμη εστιάζει και σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος. Αυτή η αλληλεπίδραση 

της ηλεκτρονιακής δέσμης με το δείγμα παράγει μεταξύ άλλων δευτερογενή 

ηλεκτρόνια, οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια και χαρακτηριστικές ακτίνες Χ, τα 

οποία συλλέγονται από τους αντίστοιχους ανιχνευτές. Σημαντικό ρόλο στην 

δημιουργία των εικόνων και την διερεύνηση της τοπογραφίας του δείγματος έχουν 

τα δευτερογενή ηλεκτρόνια, τα οποία προέρχονται από άτομα της επιφάνειας του 

δείγματος που έχουν απορροφήσει ενέργεια από την ηλεκτρονιακή δέσμη. Για να 

παρατηρηθεί ένα δείγμα στο SEM  πρέπει να είναι αγώγιμο και να έχει αντοχή στον 

βομβαρδισμό των ηλεκτρονίων και το κενό.[29] 

Η παρατήρηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου σάρωσης SEM JEOL JSM-6390LV στα 20kV, που βρίσκεται στο 

εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας «Βασίλης Γαλανόπουλος» του τμήματος 

Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

2.4.2 Φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς/ενεργειακού 

διασκεδασμού (Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy ή EDS) 

 

Η φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς είναι μια τεχνική μικροανάλυσης που 

συνήθως συνδυάζεται με το SEM, η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της 

στοιχειακής σύνθεσης ενός δείγματος (ποιοτική ανάλυση) και την χαρτογράφηση 

της ποσοτικής κατανομής των στοιχείων στην επιφάνεια του δείγματος (ποσοτική 

ανάλυση). Η τεχνική αυτή βασίζεται στον ιονισμό των εσωτερικών τροχιακών των 

ατόμων της επιφάνειας και στην εκπομπή φωτονίων λόγω της αποδιέγερσής τους. 

Η προσπίπτουσα ηλεκτρονιακή δέσμη του SEM μπορεί να ιονίσει ένα ηλεκτρόνιο 

εσωτερικής στοιβάδας, με αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ηλεκτρονιακής οπής, η 

οποία συμπληρώνεται από κάποιο ηλεκτρόνιο υψηλότερης ενεργειακά στοιβάδας. 

Αυτή η διαφορά ενέργειας προκαλεί την εκπομπή ενός φωτονίου ακτίνων Χ, η 

οποία ανιχνεύεται από το όργανο. Επειδή οι ενέργειες των φωτονίων που 

εκπέμπονται είναι χαρακτηριστικές για κάθε άτομο, η σύσταση του δείγματος 

μπορεί να προσδιοριστεί. Ο ανιχνευτής συλλέγει επίσης την συχνότητα ανίχνευσης 

του κάθε χαρακτηριστικού φωτονίου για την ποσοτική ανάλυση των 

στοιχείων.[29][30][31] 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα – Συζήτηση 
 

3.1 Αυτοοργάνωση του διπεπτιδίου σε νερό και οργανικούς 

διαλύτες 
 

 AI/H₂O 

Το πεπτίδιο διαλύθηκε σε όλα τα υδατικά διαλύματα χωρίς την χρήση 

sonication. Από την παρατήρηση των δειγμάτων συγκέντρωσης 2mg/ml στο 

SEM φαίνεται ότι οι δομές που σχηματίστηκαν αποτελούνται από δενδροειδείς 

συστάδες νανοσωλήνων διαφορετικών μεγεθών. Διακρίνονται και περιοχές 

όπου οι σωλήνες έχουν συμπτυχθεί σε δισκοειδείς σχηματισμούς.   

 

 

 

 

  

Εικόνα 12: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 2mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT σε χρόνο a,b,c,d)0m, e,f,g,)24h μετά τη διάλυση 

 

a 

d 

g 
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Η παρατήρηση των πυκνών διαλυμάτων έδειξε σχηματισμό λεπτών βελονοειδών 

νανοσωλήνων στο περίγραμμα της σταγόνας και συστάδες εξαγωνικών 

νανοσωλήνων και ινών στο κέντρο. 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση a,b,c,d) 30mg/ml, e,f,g,h,i,j,k,l) 

50mg/ml με θερμοκρασία επώασης RT σε χρόνο b,e,f,g,h)0m, a,c,d,i,j,k,l)24h μετά τη 

διάλυση 

 

 AI/MeOH 

a 

d 

g 

j 
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Το πεπτίδιο δεν διαλύθηκε πλήρως στη μεθανόλη, ειδικά στα πυκνά διαλύματα, 

παρά την θερμική κατεργασία με sonication. Η παρατήρηση των δειγμάτων στο SEM 

έδειξε σχηματισμό νανοσωλήνων διαφορετικών μεγεθών, στο υπόβαθρο των 

οποίων διακρίνονται μικρά σφαιρίδια, για τα δείγματα συγκέντρωσης 2mg/ml. Στα 

πυκνά διαλύματα παρατηρήθηκαν ο σχηματισμός ενός πλέγματος κυλινδρικών ινών 

διαφορετικών μεγεθών. 

 

    

 

Εικόνα 14: Φωτογραφίες SEM. AI σε MeOH σε συγκέντρωση 2mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT και sonication 60⁰C σε χρόνο a,b,c,d,e)0m και f,g)24h μετά τη διάλυση 

 

 

a 

d 

g 

a 
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Εικόνα 15: Φωτογραφίες SEM. AI σε MeOH σε συγκέντρωση 2mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT και sonication 65⁰C σε χρόνο a) 0m και b,c) 24h μετά τη διάλυση 

 

 

  
Εικόνα 16: Φωτογραφίες SEM. AI σε MeOH σε συγκέντρωση a,b)30mg/ml c,d.e,f)50mg/ml 

με θερμοκρασία επώασης RT και sonication 60⁰C σε χρόνο a,c,d)0m, b,e,f)24h μετά τη 

διάλυση 

 

 

 

 AI/EtOH 

Το πεπτίδιο ήταν αδιάλυτο στην αιθανόλη ακόμα και μετά την χρήση του Heat 

Block στους 75°C, επομένως η θερμοκρασία αυξήθηκε στους 80°C και το πεπτίδιο 

διαλύθηκε, αλλά όχι πλήρως. Η παρατήρηση του δείγματος στο SEM έδειξε 

δημιουργία συμπαγών νανοδομών με ποικιλομορφία μεγεθών και εμφανή τάση 

για εξαγωνική συμμετρία, τόσο σε χρόνο επώασης 0h όσο και σε 24h. Το εσωτερικό 

των νανοσωλήνων φαίνεται να είναι συμπαγές, ειδικά στις δομές που 

δημιουργούνται στο περίγραμμα της σταγόνας, που είναι πιο πυκνές και 

συμπτυγμένες, ενώ ορισμένες εμφανίζουν κοιλότητα. 

 

 

a 

d 
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Εικόνα 17: Φωτογραφίες SEM. AI σε EtOH σε συγκέντρωση 2mg/ml μετά από θέρμανση με 

sonication στους 80°C και θερμοκρασία επώασης 4°C σε χρόνο επώασης a,b) 24h, c,d,e) 0m 

μετά τη διάλυση 

 

 AI/THF 

Το πεπτίδιο δεν διαλύθηκε πλήρως σε THF, καθώς μετά από sonication σε RT το 

διάλυμα παρέμεινε θολό (άσπρο). Η παρατήρηση του δείγματος στο SEM έδειξε 

διάσπαρτα ομαδοποιημένες συστάδες νανοσωλήνων συγκεχυμένων μεταξύ 

τους, οι περισσότεροι από τους οποίους συμπαγείς, καθώς και μικρά σπασμένα 

κομμάτια. Η επώαση των 24 ωρών δεν φαίνεται να έχει επιφέρει διαφορές στις 

δομές. 

 

Εικόνα 18: Φωτογραφίες SEM. AI σε THF σε συγκέντρωση 2mg/ml με θερμοκρασία επώασης RT σε χρόνο 

επώασης a,c) 0m και b) 24h μετά τη διάλυση 

 

a b 

c d e 

a 
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 AI/Tol 

Το πεπτίδιο δεν διαλύθηκε πλήρως σε Tol, καθώς το διάλυμα ήταν κάπως θολό. 

Η παρατήρηση του δείγματος στο SEM έδειξε δημιουργία ενός πλέγματος ινών 

στο περίγραμμα της σταγόνας και διάσπαρτες συστάδες νανοσωλήνων. Το 

εξωτερικό των νανοσωλήνων φαίνεται να έχει σχηματίσει γωνίες, προσεγγίζουν 

όμως ένα πιο κυλινδρικό σχήμα, ενώ εσωτερικά λίγοι είναι αυτοί που 

εμφανίζουν κοιλότητα. Στην επιφάνεια των δομών διακρίνονται κόκκοι και 

σπασμένα μικρά κομμάτια που πιθανώς οφείλεται στην μη διάλυση της 

πεπτιδικής σκόνης. 

 

 

 

Εικόνα 19: Φωτογραφίες SEM. AI σε Tol σε συγκέντρωση 2mg/ml με θερμοκρασία επώασης 

RT σε χρόνο 24h μετά τη διάλυση  

 

 

 AI/H₂O – Tol 

Η παρατήρηση των δειγμάτων αυτών έδειξε σχηματισμό συμπτυγμένων 

περιοχών αποτελούμενων από νανοράβδους. 
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Εικόνα 20: Φωτογραφίες SEM. AI/H₂O συγκέντρωσης a,b,c) 2mg/ml, d,e) 30mg/ml, f) 50mg/ml σε 

Tol με θερμοκρασία επώασης RT σε χρόνο a,f)0m, b)3h, c,d,e)24h μετά τη διάλυση  

 

 AI/H₂O – THF 

 

Η παρατήρηση των δειγμάτων έδειξε την δημιουργία συσσωματωμάτων για 

το διάλυμα στα οποίο χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ΑΙ/H₂O συγκέντρωσης 

2mg/ml. Στα διαλύματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα πυκνά διαλύματα 

ΑΙ/H₂O σχηματίστηκαν πλέγματα κυλινδρικών νανοσωλήνων και περιοχές 

αποτελούμενες από δομές σε σχήμα βλημάτων. 

 

 

 

a 

d 

a 

d 
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Εικόνα 21: Φωτογραφίες SEM. AI/H₂O συγκέντρωσης a,b) 2mg/ml, c,d,e,f,g) 30mg/ml και 

h,i,j,k,l,m) 50mg/ml σε THF με θερμοκρασία επώασης RT σε χρόνο b,c,d,e,h.i.j) 0m και 

a,f,g,k,l,m) 24h μετά τη διάλυση 

 

 AI/H₂O – Hex 

 

Η παρατήρηση των δειγμάτων αυτών έδειξε σχηματισμό ενιαίων άμορφων 

περιοχών. 

 

g 

j 

m 
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Εικόνα 22: Φωτογραφίες SEM. AI/H₂O συγκέντρωσης 2mg/ml σε Hex με 

θερμοκρασία επώασης RT σε χρόνο 24h μετά τη διάλυση 

 

 AI/MeOH – Tol 

 

Τα δείγματα των οποίων τα διαλύματα δεν αφέθηκαν υπό τους ηπερήχους 

δημιούργησαν άμορφα συσσωματώματα. 

 

 

Εικόνα 23: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH συγκέντρωσης 2mg/ml ποσότητας 10μl σε Tol(1ml) 

με θερμοκρασία επώασης RT και Sonication 0h σε RT, σε χρόνο a)0m και b)24h μετά τη 

διάλυση 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δείγματα για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 10μl από 

το διάλυμα ΑΙ/MeOH συγκέντρωσης 2mg/ml. Από την παρατήρηση τους στο SEM 

έδειξαν σχηματισμό πλέγματος νανοσωλήνων σε κάποιες περιοχές και σε άλλες 

συσσωματώματα νανοράβδων. Στην επιφάνεια του δείγματος εμφανίστηκαν 

διάσπαρτα νανοσωλήνες μεγάλου μήκους και μικρές σφαρικές δομές. 

 

 

a b 
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a b 

c d 

e f 

g h 

i j 
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Εικόνα 24: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH συγκέντρωσης 2mg/ml ποσότητας 10μl σε Tol(1ml) 

με θερμοκρασία επώασης RT και Sonication 0.5h σε RT, σε χρόνο a,e,f,g,h,i) 24h, b,c,d,j) 0m 

μετά τη διάλυση 

 

Τα δείγματα για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 2μl από το διάλυμα ΑΙ/MeOH 

συγκέντρωσης 2mg/ml εμφάνισαν κι αυτά κυκλικές περιοχές σφαρικών νανοδομών 

και άμορφα συσσωματώματα. 

 

Εικόνα 25: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH συγκέντρωσης 2mg/ml ποσότητας 2μl σε Tol(1ml) 

με θερμοκρασία επώασης RT και Sonication 0.5h σε RT, σε χρόνο 0m μετά τη διάλυση 

 

 

Τα δείγματα για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα πυκνά διαλύματα ΑΙ/MeOH δεν 

έδειξαν δημιουργία δομών. Στο δείγμα όμως που χρησιμοποιήθηκαν 50μl του 

διαλύματος AI/MeOH συγκέντρωσης 30mg/ml σε 0.5ml Tol, σχηματίστηκαν 

πλέγματα νανοσωλήνων, καθώς η τελική συγκέντρωση ήταν μεγαλύτερη. 

 

       

a b 
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Εικόνα 26: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH (10μl) συγκέντρωσης a,b) 30mg/ml, c,d) 

50mg/ml σε Tol(1ml) με θερμοκρασία επώασης RT και Sonication 0.5h σε RT, σε χρόνο 

0m μετά τη διάλυση 

 

 

 

 

Εικόνα 27: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH (50μl) συγκέντρωσης 30mg/ml σε Tol(0.5ml) με 

θερμοκρασία επώασης RT και Sonication 0.5h σε RT, σε χρόνο a,b,c,d) 0m και e,f)24h μετά 

τη διάλυση 

c d 

a 

c 

e 
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 AI/MeOH – THF  

 

Τα δείγματα των διαλυμάτων ΤHF στα οποία προστέθηκε διάλυμα ΑΙ/MeOH 

συγκέντρωσης 2mg/ml έδειξαν σχηματισμό άμορφων συσσωματωμάτων 

ανεξάρτητα από τον χρόνο υπό τους υπερήχους. Αντιθέτως, τα δείγματα στα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν τα πυκνά διαλύματα ΑΙ/MeOH έδειξαν 

σχηματισμό κάποιων νανοσωλήνων, στην επιφάνεια των οποίων 

δημιουργήθηκαν πιο μικρές ίνες, 

 

 

 

  

Εικόνα 28: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH συγκέντρωσης a,b,c) 2mg/ml,  d,e,f)30mg/ml, 

g,h,i)50mg/ml σε THF με θερμοκρασία επώασης RT και Sonication  a)0h, b,d,e,f, g,h,i)0.5h, 

c)1h σε RT, σε χρόνο d,e,g,h)0m, a,b,f,i)24h, c)72h μετά τη διάλυση 

 

 AI/MeOH – Hex 

 

Τα δείγματα των διαλυμάτων εξανίου με sonication 0h έδειξαν δημιουργία 

άμορφων δομών με εμφάνιση κάποιων κυλινδρικών σωληνοειδών δομών. 

Στα δείγματα με sonication 0.5h εμφανίστηκαν ελάχιστες διάσπαρτες 

a 

d 

g 
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άμορφες δομές, ενώ στα δείγματα με sonication 1h δημιουργήθηκαν 

συσσωματώματα αποτελούμενα από βληματοειδείς νανοδομές. 

 

 

 
Εικόνα 29: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH συγκέντρωσης 2mg/ml σε Hex με θερμοκρασία 

επώασης RT και Sonication c,d) 0h, e,f) 0.5h, a,b)1h σε RT, σε χρόνο a,c,e)0m, d,f)24h, b)72h 

μετά τη διάλυση  

 

 

 AI/MeOH – FΑ 

 

Η παρατήρηση των δειγμάτων μεθανόλης σε φορμαλδεΰδη δεν έδειξε 

δημιουργία ξεκάθαρων δομών. 

 

 
Εικόνα 30: Φωτογραφίες SEM. AI/MeOH συγκέντρωσης 2mg/ml σε FA   

 

 
 

a 

d 
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3.2 Επίδραση διαλυτών στις δομές του πεπτιδίου 
 

Τα διαλύματα AI/H₂O συγκεντρώσεων 30mg/ml και 50mg/ml που χρησιμοποιήθηκαν 

παρασκευάστηκαν στην 1η σειρά πειραμάτων. Σε όλα τα παρακάτω δείγματα η 

εξάτμιση της αρχικής σταγόνας AI/H₂O επιφέρει τον σχηματισμό των 

αυτοοργανωμένων δομών. Σκοπός αυτής της σειράς πειραμάτων ήταν η εύρεση 

ενός διαλύτη που δεν επηρεάζει σημαντικά την μορφολογία των δομών, ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάλυμα συμβατού πολυμερούς με το οποίο θα 

αλληλεπιδράσουν οι δομές του διπεπτιδίου. 

Το πρώτο δείγμα που παρατηρήθηκε προερχόταν από την τοποθέτηση μόνο της 

σταγόνας AI/H₂O, ώστε να γίνει κατάλληλη σύγκριση με τα υπόλοιπα δείγματα 

διατηρώντας τις συνθήκες του πειράματος όσο γίνεται σταθερές. Οι δομές που 

παρατηρήθηκαν ήταν πυκνά σχηματισμένοι εξαγωνικοί νανοσωλήνες, σε κάποιες 

περιπτώσεις με κοίλο εσωτερικό και σε άλλες συμπαγείς. 

 

 

 

Εικόνα 31: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT, 24h μετά την τοποθέτηση των σταγόνων 
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 Έκθεση σε Tol 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές δομές 

μετά από την προσθήκη του τολουολίου ήταν αρκετά πυκνά σχηματισμένοι 

νανοσωλήνες με τάση για εξαγωνική μορφή και κοίλο εσωτερικό στην 

πλειονότητα. 

 

 

 

Εικόνα 32: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT με εναπόθεση σταγόνας Tol (20μl), 24h μετά την τοποθέτηση των σταγόνων 

 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές δομές 

μετά από την εμβύθιση σε τολουόλιο ήταν ιδιαίτερα πυκνές στο περίγραμμα 

της σταγόνας, όπου σχηματίζονται εξαγωνικοί νανοσωλήνες με εσωτερική 

κοιλότητα και βελονοειδείς λεπτές ίνες, ενώ στο κέντρο της σταγόνας οι δομές 

φαίνονται πιο διάσπαρτες και ‘’λιωμένες’’, καθώς αποτελούνται από 

συσσωματώματα συμπαγών εξαγωνικών νανοσωλήνων. 
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Εικόνα 33: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 50mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT ύστερα από εμβύθιση σε Tol και εξάτμιση 

 

 

 Έκθεση σε THF 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές δομές 

μετά από την προσθήκη του τετραυδροφουράνιου ήταν νανοσωλήνες 

εξαγωνικοί ή με τάση για εξαγωνικό σχήμα, ειδικά στο περίγραμμα της 

σταγόνας. Επίσης φαίνεται να έχουν κοιλότητα στο εσωτερικό τους εκτός από 

κάποια σημεία του δείγματος όπου είναι συμπαγή ή έχει κλείσει η πάνω άκρη 

του νανοσωλήνα με αποτέλεσμα να μη φαίνεται το εσωτερικό. 
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Εικόνα 34: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT με εναποθέτηση σταγόνας THF (20μl), 24h μετά την τοποθέτηση των 

σταγόνων 

 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές δομές 

μετά από την εμβύθιση σε τετραυδροφουράνιο σχηματίζουν ένα πυκνό πλέγμα 

εξαγωνικών κυρίως νανοσωλήνων με μεγάλη πολυδιασπορά μεγεθών, τα οποία 

στο κέντρο της σταγόνας δημιουργούν συσσωματώματα. Διακρίνονται επίσης 

περιοχές όπου ορισμένοι νανοσωλήνες έχουν εμφανές εξωτερικό περίβλημα και 

συμπαγές εσωτερικό, αλλά και περιοχές όπου το εξωτερικό τους περίβλημα είναι 

ανοιχτό και παρότι περιβάλλει και το πάνω άκρο τους, το εσωτερικό τους φαίνεται 

να είναι άδειο. 
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Εικόνα 35: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 50mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT ύστερα από εμβύθιση σε THF και εξάτμιση 

 

 Έκθεση σε EtOH 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές 

δομές μετά από την προσθήκη της αιθανόλης σε κάποια σημεία έχουν 

‘’λιώσει’’ και συμπτυχθεί σε ένα ενιαίο στρώμα, πάνω από το οποίο 

προεξέχουν εξαγωνικοί νανοσωλήνες άλλοτε με κοίλο εσωτερικό και 

άλλοτε συμπαγείς. 

 



  

39 
 

 

 

Εικόνα 36: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT με εναποθέτηση σταγόνας EtOH (20μl), 24h μετά την τοποθέτηση των 

σταγόνων 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές δομές 

μετά από την εμβύθιση σε αιθανόλη αποτελούν ένα πλέγμα εξαγωνοειδών 

νανοσωλήνων διαφόρων μεγεθών με λεπτότερα ινίδια.  
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Εικόνα 37: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 50mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT ύστερα από εμβύθιση σε EtOH και εξάτμιση 

 

 

 Έκθεση σε MeOH 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές 

δομές μετά από την εμβύθιση σε μεθανόλη έχουν σχηματίσει μια πυκνή 

περιοχή στο κέντρο του υποστρώματος με εξαγωνοειδείς σωλήνες 

συμπτυγμένους μεταξύ τους, αλλά και μικρούς εξαγωνικούς κλειστούς 

σωλήνες που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί στην επιφάνεια 

μεγαλύτερων νανοσωλήνων, που έχουν κλειστά άκρα αλλά κοίλο 

εσωτερικό. Επίσης στην υπόλοιπη επιφάνεια του υποστρώματος έχουν 

εξαπλωθεί βελονοειδείς λεπτές ίνες μεγάλου μήκους, στο υπόβαθρο 

των οποίων διακρίνονται συστάδες πολύ μικρότερων συμπαγών 

εξαγωνικών νανοδομών. 
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Εικόνα 38: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 50mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT ύστερα από εμβύθιση σε MeOH και εξάτμιση 

 

 

 Έκθεση σε DCM 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές 

δομές μετά από την εμβύθιση σε διχλωρομεθάνιο έχουν σχηματίσει ένα 

πυκνό κυκλικό περίγραμμα εξαγωνικών επιμηκών σωλήνων, μέσα στα 

όρια του οποίου διακρίνονται διάσπαρτα εξαγωνικοί σωλήνες 

διαφόρων μηκών και διαμέτρων που δημιουργούν σε κάποια σημεία 

σφαιροειδείς συστάδες. 
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Εικόνα 39: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 50mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT ύστερα από εμβύθιση σε DCM και εξάτμιση 

 

 Έκθεση σε υδατικά διαλύματα 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές 

δομές μετά από την εμβύθιση σε νερό έχουν δημιουyργήσει ένα πυκνό 

πλέγμα λεπτών εξαγωνικών νανοσωλήνων και ινών. 
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Εικόνα 40: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 50mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT ύστερα από εμβύθιση σε H₂O και εξάτμιση 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι πεπτιδικές δομές 

μετά από την εμβύθιση στο πεπτιδικό διάλυμα έχουν σχηματίσει ένα αρκετά 

πυκνό πλέγμα ινών με μεγάλη πολυδιαπορά μεγεθών. 

 

  

 

Εικόνα 41: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 50mg/ml με θερμοκρασία 

επώασης RT ύστερα από εμβύθιση σε ΑI/H2O 50mg/ml και εξάτμιση 
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3.3 Αλληλεπίδραση των δομών με πολυμερή, μονομερές και 

νανοσωματίδια χρυσού 
 

 AI/H₂O - PCL/Tol 

 

Στα δείγματα αυτά δημιουργήθηκαν πρώτα οι δομές του διπεπτιδίου ύστερα 

από την εξάτμιση του νερού και μετά επικαλύφθηκαν με το πολυμερικό 

διάλυμα. Η μετέπειτα εμβύθιση των δειγμάτων στο νερό αποσκοπούσε στην 

επαναδιαλυτοποιήση των πεπτιδικών δομών και επομένως και την 

απομάκρυνση τους από το δείγμα, ώστε να παρατηρηθεί αν είχαν λειτουργήσει 

ώς καλούπι και το εναπομείναν πολυμερικό δείγμα είχε κατά οποιοδήποτε 

τρόπο σχηματίσει παρόμοιες δομές με τις πεπτιδικές.  

 

Ενώ η αρχική συγκέντρωση του διπεπτιδίου στο δείγμα ήταν 30mg/ml, ύστερα 

από την αραίωση που υπέστη με την προσθήκη του πολυμερικού διαλύματος, η 

τελική συγκέντρωση ήταν 15mg/ml. Όπως παρατηρείται από τις εικόνες του 

SEM, ύστερα από την εξάτμιση του τολουολίου, το πολυμερές είχε 

δημιουργήσει ενα “πέπλο” καλύπτοντας τις δομές που προβάλλουν κάτω από 

αυτό. Σε ορισμένα σημεία έχουν δημιουργηθεί ρωγμές στην επιφάνεια του 

πέπλου και διακρίνονται εξαγωνικές συμπαγείς δομές. Μετά την εμβύθιση του 

δείγματος σε νερό, η εμφάνισή του δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Εξαγωνοειδείς 

νανοσωλήνες διακρίνονται σε λίγα σημεία του πέπλου και κυρίως στα όριά του. 

 

    

Εικόνα 42: Φωτογραφίες SEM. a,b,c) AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με εναπόθεση 

σταγόνας 20μl διαλύματος PCL/Tol, d,e,f) και εμβύθιση σε H₂O. 

a 

d 
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Στο παρακάτω δείγμα προστέθηκε 5 φορές μικρότερη ποσότητα πολυμερικού 

διαλύματος, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης κάλυψη των δομών από το 

πολυμερικό πέπλο και να μπορέσει να παρατηρηθεί καλύτερα η 

αλληλεπίδραση. Η αρχική συγκέντρωση διπεπτιδίου στο δείγμα ήταν 30mg/ml, 

αλλά η τελική συγκέντρωση 75mg/ml. Από τις εικόνες του SEM παρατηρείται η 

δημιουργία ενός λεπτότερου πολυμερικού καλυπτικού πέπλου, καθώς 

διακρίνονται πιο καθαρά η μορφή και η έκταση των πεπτιδικών δομών. 

 

 

 

Εικόνα 43: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με εναπόθεση σταγόνας 

4μl διαλύματος PCL/Tol 

 

 

 AI/H₂O - PS/Tol 

 

Όπως και με τα παραπάνω δείγματα, αντίστοιχα το διάλυμα πολυστυρενίου 

είχε παρόμοια επίδραση πάνω στο δείγμα, επικαλύπτοντας επιφανειακά τις 

πεπτιδικές δομές. Η τελική συγκέντρωση του πεπτιδίου ήταν 15mg/ml. 
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Εικόνα 44: Φωτογραφίες SEM. a,b,c) AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με εναπόθεση 

σταγόνας 20μl διαλύματος PS/Tol, d,e,f) και εμβύθιση σε H₂O. 

 

 

Στο παρακάτω δείγμα όπου προστέθηκε μικρότερη ποσότητα πολυμερικού 

διαλύματος, η τελική συγκέντρωση διπεπτιδίου στο δείγμα ήταν 75mg/ml. Από 

τις εικόνες του SEM παρατηρείται η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του 

δείγματος με μία λεπτή λεία στρώση πολυστυρενίου, στα όρια της οποίας 

διακρίνονται δενδροειδείς συστάδες πεπτιδικών νανοσωλήνων. Στην εικόνα 45e) 

διακρίνονται οι εξαγωνοειδείς σωλήνες που προεξέχουν από το πολυμερές, 

μερικών από των οποίων το εξωτερικό αποτελείται από πολύ μικρότερες ίνες. 

 

a 

d 
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Εικόνα 45: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με εναπόθεση σταγόνας 4μl 

διαλύματος PS/Tol 

 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος που εμβυθίστηκε σε νερό, διακρίνονται 

προεξέχουσες πεπτιδικές δομές κυρίως στα όρια του πολυμερούς. Στις εικόνες 

d) και g) φαίνονται οι συστάδες νανοσωλήνων που εμφανίζονται κάτω από το 

πολυμερές, στην εικόνα e) οι δομές έχουν μια flake like μορφή, ενώ στην εικόνα 

c) διακρίνεται το πάχος ενός πολυμερικού κομματιού που έχει αποκολληθεί 

καθώς και οι δομές από κάτω από αυτό.  

a b 

c d e 
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Εικόνα 46: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με εναπόθεση σταγόνας 

4μl διαλύματος PS/Tol και εμβύθιση σε H₂O 

 

 AI/H₂O – Au NPs  

Στο δείγμα στο οποίο προστέθηκαν 4μl σπό το διάλυμα νανοσωματιδίων 

χρυσού, η τελική συγκέντρωση του πεπτιδίου ήταν 75mg/ml, ενώ σε αυτό 

στο οποίο προστέθηκαν 10μl σπό το διάλυμα, η συγκέντρωση του 

a b 

c d 

e f 

g 
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πεπτιδίου παρέμεινε 30mg/ml. Από τις εικόνες του SEM παρατηρείται για 

το πρώτο δείγμα η δημιουργία ενός πλέγματος νανοσωλήνων και ινών 

πολύ μεγάλης πολυδιασποράς κοντά στο περίγραμμα, από το οποίο 

εξέχουν οι μεγαλύτερες δενδροειδείς συστάδες σωλήνων. Στο δεύτερο 

δείγμα παρατηρούνται παρόμοιες δομές σε μεγαλύτερη έκταση. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με θερμοκρασία επώασης 

RT με εναπόθεση σταγόνας a,b,c,d) 4μl και e,f,g,h) 10μl υδατικού διαλύματος NPs Au 

a b 

c d 

e f 

g h 
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 AI/H₂O – HEMA 10% 

 

Στο παρακάτω δείγμα η σταγόνα του υδατικού διαλύματος 10% ΗΕΜΑ 

προστέθηκε πάνω σε ήδη σχηματισμένες πεπτιδικές δομές, επομένως έγιναν 

δύο εξατμίσεις, πρώτα αυτή του πεπτιδικού διαλύματος και ύστερα αυτή του 

διαλύματος HEMA. Η αρχική συγκέντρωση πεπτιδίου στο δείγμα ήταν 30mg/ml 

και η τελική 60mg/ml. Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται να 

έχει σχηματιστεί ένα πυκνό δίκτυο νανοσωλήνων διαφόρων μεγεθών και 

λεπτότερων ινών, ενώ στο περίγραμμα της σταγόνας διακρίνονται ανοιχτοί 

σωλήνες πολύ μεγαλύτερης διαμέτρου και μήκους που ανήκουν στην κλίμακα 

των μm. 

 

 

 

Εικόνα 48: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με μετέπειτα εναπόθεση 

σταγόνας 5μl υδατικού διαλύματος 10% ΗΕΜΑ  

 

Στο παρακάτω δείγμα η σταγόνα του υδατικού διαλύματος 10% ΗΕΜΑ 

προστέθηκε αμέσως μετά την σταγόνα του πεπτιδικού διαλύματος, επομένως 

έγινε μία κοινή εξάτμιση και των δύο. Η αρχική συγκέντρωση πεπτιδίου στο 

δείγμα ήταν 30mg/ml και η τελική 20mg/ml. Από την παρατήρηση του 

δείγματος στο SEM φαίνεται ότι οι δομές είναι πιο αραιά σχηματισμένες στο 

κέντρο της σταγόνας, όπου υπάρχουν διάσπαρτα εξαγωνικοί νανοσωλήνες και 

νανοράβδοι με εσωτερική κοιλότητα διαφόρων μεγεθών, κάποια με αρκετά 
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μεγάλη διάμετρο. Στο περίγραμμα της σταγόνας σχηματίζονται μικροσωλήνες 

και θαμνοειδείς συστάδες νανοσωλήνων. 

 

 

 

Εικόνα 49: Φωτογραφίες SEM. AI σε H₂O σε συγκέντρωση 30mg/ml με ταυτόχρονη 

εναπόθεση σταγόνας 5μl υδατικού διαλύματος 10% ΗΕΜΑ  

 

 

 

3.4 Συμπεριφορά της αυτοοργάνωσης του διπεπτιδίου με 

μονομερές υπό ακτινοβολία UV 
 

 Διάλυμα AI/H2O/HEMA συγκέντρωσης 15mg/ml 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι περιμετρικά της 

σταγόνας δημιουργήθηκαν σωλήνες μήκους μεγαλύτερου των 500μm και 

διαμέτρου μεγαλύτερης από 50μm, οι οποίοι είναι ανοικτοί. Επίσης 

δημιουργήθηκαν μικρότεροι εξαγωνικοί σωλήνες διαφόρων μεγεθών, κάποιοι 

από τους οποίους έχουν ένα εξωτερικό τοίχωμα, ενώ άλλοι έχουν πολλαπλά.  
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Εικόνα 50: Φωτογραφίες SEM. Διάλυμα AI/H2O/HEMA συγκέντρωσης 15mg/ml 

 

 

Επίσης έγινε χαρακτηρισμός του δείγματος με EDS για την ποιοτική χημική ανάλυση 

τόσο στην εξωτερική επιφάνεια ενός σωλήνα (Φάσμα 2), όσο και στην εσωτερική 

(Φάσμα 1). Τα στοιχεία τα οποία ταυτοποιήθηκαν είναι τα ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις όμως στο δεύτερο φάσμα είναι λίγο πιο υψηλές. 
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Εικόνα 51: Φάσμα 1 – Εσωτερικό του σωλήνα 

Πίνακας 3:  

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 
 

 
Conc. Corrn. 

 
Sigma 

  
C K 134.73 1.1276 67.51 1.03 80.88 

 

O K 14.19 0.4118 19.47 1.02 17.51 
 

Na K 0.76 0.9245 0.46 0.14 0.29 
 

Si K 1.14 0.9996 0.64 0.11 0.33 
 

Ca K 0.72 0.9469 0.43 0.11 0.16 
 

Au M 17.27 0.8498 11.48 0.63 0.84 
 

Totals 
  

100.00 
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Εικόνα 52: Φάσμα 2 - Εξωτερικό περίβλημα 

 

Πίνακας 4:  

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 
 

 
Conc. Corrn. 

 
Sigma 

  
C K 136.65 0.8611 58.52 0.94 71.74 

 

O K 31.66 0.4490 26.01 0.94 23.93 
 

Na K 4.11 0.8994 1.69 0.16 1.08 
 

Si K 11.04 0.9706 4.19 0.17 2.20 
 

Ca K 2.94 0.9512 1.14 0.11 0.42 
 

Au M 18.56 0.8097 8.45 0.55 0.63 
 

Totals 
  

100.00 
   

 

 

 Διάλυμα AI/H2O/HEMA συγκέντρωσης 20mg/ml 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος στο SEM φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν 

παρόμοιες δομές με το προηγούμενο δείγμα, πιο πυκνές και με μεγαλύτερη 

πολυδιασπορά μεγεθών. 

 

 

Εικόνα 53: Φωτογραφίες SEM. Διάλυμα AI/H2O/HEMA συγκέντρωσης 20mg/ml 
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 Λευκό πείραμα: Διάλυμα HEMA υπό UV 

 

Από την παρατήρηση του δείγματος που λήφθηκε ύστερα από 1h ακτινοβολία 

UV διακρίνονται κάποιες σφαιρικές νανοδομές στην επιφάνειά του, ενώ το 

δείγμα των 3h εμφάνισε και κάποια συσσωματώματα. 

 

Εικόνα 54: Φωτογραφίες SEM. Υδατικό διάλυμα HEMA υπό UV για a) 1h και b)3h 

 

 

 Διάλυμα AI/H2O συγκέντρωσης 20mg/ml υπό UV 

 

Στο δείγμα που λήφθηκε ύστερα από 1h ακτινοβολία UV σχηματίστηκαν 

δενδροειδείς συστάδες νανοσωλήνων, αλλά και εξαγωνικοί νανοσωλήνες 

μικρής διαμέτρου και μεγάλου πάχους, των οποίων το εξωτερικό περίβλημα 

δεν τα καλύπτει πλήρως. Επίσης έχουν σχηματιστεί πεπλατυμένες 

δισκοειδείς δομές αποτελούμενες από νανοσωλήνες που έχουν συμπτυχθεί 

σε μία ενιαία δομή. 

 

a b 
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Εικόνα 55: Φωτογραφίες SEM. Διάλυμα AI/H2O συγκέντρωσης 20mg/ml υπό UV για 1h 

 

 

Στο δείγμα που λήφθηκε ύστερα από 3h σχηματίστηκε ένα πλατύ κυκλικό 

περίγραμμα από συμπτυγμένους ανοιχτούς σωλήνες, στα όρια του οποίου 

δημιουργήθηκαν συστάδες σωλήνων μεγάλης πολυδιασποράς μεγεθών. 
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Εικόνα 56: Φωτογραφίες SEM. Διάλυμα AI/H2O συγκέντρωσης 20mg/ml υπό UV για 3h 

 

 

 Διάλυμα AI/H2O/HEMA συγκέντρωσης 15mg/ml υπό UV 

 

Στο δείγμα που λήφθηκε ύστερα από 1h ακτινοβολία UV σχηματίστηκε ένα 

περίγραμμα από εξαγωνικούς μικροσωλήνες, στο κέντρο του οποίου 
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διακρίνεται μια περιοχή αποτελούμενη από πλήθος νανοράβδων 

ομαδοποιημένων σε μικρές θαμνοειδείς συστάδες. 

 

  

 

 

  

Εικόνα 57: Φωτογραφίες SEM. Διάλυμα AI/H2O/HEMA συγκέντρωσης 15mg/ml υπό UV για 

1h 
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Στο δείγμα που λήφθηκε ύστερα από 3h δημιουργήθηκαν παρόμοιοι 

εξαγωνικοί μικροσωλήνες και συστάδες από νανοράβδους, αλλά η περιοχή 

αυτή φαίνεται να είναι λιγότερο εκτενής.  

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 58: Φωτογραφίες SEM. Διάλυμα AI/H2O/HEMA συγκέντρωσης 15mg/ml υπό UV για 3h 
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα 
 

Αυτή η εργασία εστίασε στην πειραματική μελέτη των δομών που σχηματίζονται 

κατά την αυτοοργάνωση του διπεπτιδίου AI υπό διαφορετικές συνθήκες και των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών που μπορουν να αποκτήσουν υπό την επίδραση 

των συνθηκών και της προσθήκης άλλων μορίων, όπως τα πολυμερή. 

Από την διερεύνηση της συμπεριφοράς της αυτοοργάνωσης σε διαφορετικούς 

διαλύτες εμπλουτίστηκε η ερευνητική γνώση που έχει συλλεχθεί πάνω στην 

επίδραση των διαλυτών. Στο νερό εμφανίστηκαν οι αναμενόμενοι εξαγωνικοί 

νανοσωλήνες, ενώ και η αιθανόλη σχημάτισε δομές με εξαγωνική συμμετία. Από 

την μετέπειτα διαλυτοποίηση των πεπτιδικών διαλυμάτων νερού και μεθανόλης σε 

οργανικούς διαλύτες, δημιουργία δομών έδειξαν στα πυκνά υδατικά διαλύματα ο 

διαλύτης THF και στα πυκνά διαλύματα μεθανόλης οι διαλύτες THF και Tol, ενώ στα 

υπόλοιπα δείγματα υπήρχε εμφάνιση πολλών άμορφων περιοχών. Παρόλ’ αυτά η 

τελική συγκέντρωση του πεπτιδίου στα διαλύματα ήταν αρκετά μικρή, επομένως 

δεν μπορεί άμεσα να αποφασιστεί η επίδραση αυτών των διαλυτών στην 

αυτοοργάνωσή του. Επομένως, από το πρώτο σκέλος της πειραματικής διαδικασίας 

διαφαίνεται ότι ο καλύτερος διαλύτης για την δημιουργία συμπαγών 

αυτοοργανωμένων δομών με σχηματισμό νανοσωλήνων εμφανής εξαγωνικής 

συμμετρίας είναι το νερό, στο οποίο το διπεπτίδιο διαλύεται εύκολα χωρίς θερμική 

κατεργασία. Επίσης, το διάλυμα είναι προτιμότερο να έχει μεγάλη συγκέντρωση 

πεπτιδίου, όπως είναι αυτή των 50mg/ml.  

Επίσης, η κύρια αιτία της αυτοοργάνωσης προέρχεται από την εξάτμιση του 

διαλύτη και δεν προκύπτει μέσα στο διάλυμα. 

Από την δεύτερη μέθοδο που εφαρμόστηκε για την διερεύνηση της επίδρασης των 

οργανικών διαλυτών στις δομές, φαίνεται από την παρατήρηση τους ότι πιθανοί 

διαλύτες είναι το THF και το Tol. Επειδή ο διαλύτης έπρεπε να είναι κατάλληλος και 

για τα πολυμερή που στη συνέχεια προστέθηκαν, επιλέχθηκε το τολουόλιο.  

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση του πεπτιδίου με τα πολυμερή PS και PCL, και στις 

δύο περιπτώσεις οι δομές επικαλύφθηκαν από τα πολυμερή και η αλληλεπίδρασή 

τους ήταν επιφανειακή. Παρατηρήθηκε ότι με μικρότερη ποσότητα πολυμερούς, το 

στρώμα επικάλυψης που δημιουργείται είναι λεπτότερο, αλλά η μετέπειτα 

εμβύθιση στο νερό δεν έχει κάποια σημαντική επίδραση στις δομές. Η προσθήκη 

υδατικού διαλύματος νανοσωματιδίων Au παρουσίασε κάποιες διαφορές στις 

δομές, δεν φαίνεται όμως κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ των νανοσωματιδίων και 

του πεπτιδίου. Από την παρατήρηση της επίδρασης των σταγόνων HEMA 10% στις 

δομές, φαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις εξάτμισης, έχουν προκύψει, μεταξύ 

άλλων, σωλήνες με πολύ μεγάλη διάμετρο (≈50μm) και μήκος (≈400μm), 
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επομένως υποδεικνύεται ότι αυτό πιθανώς να οφείλεται στην προσθήκη του 

υδατικού διαλύματος HEMA. Οι τελικές συγκεντρώσεις στα δύο δείγματα όμως 

διαφέρουν αρκετά, επομένως δεν μπορεί να γίνει ακριβής σύγκριση μεταξύ των 

δύο. Τα υδατικά διαλύματα AI/HEMA εμφάνισαν και αυτά παρόμοιες δομές με πιο 

σαφή όμως εξαγωνική αρχιτεκτονική.  

Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας αφορούσε την επίδραση της ακτινοβολίας UV 

στο πεπτίδιο και στο μονομερές HEMA. Το λευκό πείραμα του HEMA υπό UV 

εμφάνισε κάποιες δομές, παρ’ ολ’ αυτά για να διαπιστωθεί αν έχει επιτευχθεί ο 

φωτοπολυμερισμός θα χρειαζόταν περαιτέρω ανάλυση με ακριβέστερους 

μεθόδους, καθώς η ανάλυση στο SEM δεν είναι κατάλληλη για την εξακρίβωση 

αυτού του ισχυρισμού. Στα υδατικά διαλύματα ΑΙ η UV ακτινοβολία φαίνεται να 

επηρέασε σε κάποιο βαθμό τις δομές. Συγκεκριμένα, μετά από 1 ώρα, οι δομές 

μοιάζουν αρκετά με αυτές των υδατικών διαλυμάτων AI συγκέντρωσης 2mg/ml, 

καθώς εμφανίζουν  πεπλατυμένες δισκοειδείς δομές, ενώ μετά από 3 ώρες το 

μήκος των σωλήνων του περιγράμματος είναι ≈800μm. Τέλος, η UV ακτινοβολία 

πρέπει να επηρέασε και το υδατικό διάλυμα AI/HEMA, καθώς οι σωλήνες που 

σχηματίστηκαν έχουν και αυτοί μεγάλες διαστάσεις και ένα μεγάλο μέρος των 

δειγμάτων, ειδικά μετά από 1 ώρα υπό UV, εμφάνισε συσταδες νανοράβδων, που 

πιθανώς οφείλονται στην ακτινοβολία. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν 

εξακριβώνεται ο πολυμερισμός του HEMA. 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν οδηγήσει σε κάποια 

συμπεράσματα και μπορούν να αποτελέσουν μία αφορμή για περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος. Ένα από τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα είναι η 

έλλειψη ελέγχου της κατεύθυνσης και της πολυδιασποράς των μεγεθών των δομών, 

παρόλαυτα έχουν γίνει ήδη κάποιες έρευνες πάνω σε αυτό. [32] Το πεπτίδιο AI φέρει 

καλές προοπτικές, καθώς η αυτοοργάνωση σε νανοσωλήνες και μάλιστα εξαγωνικής 

αρχιτεκτονικής είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές 

εφαρμογές, ειδικά άν επιτευχθεί και η αναμετάδοση αυτής της συμμετρίας σε άλλα 

μόρια.  
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