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Περίληψη 

Στο πεδίο της βιοϊατρικής νανοτεχνολογίας, και ειδικότερα στον τομέα που συνδέεται με την 

θεραπεία του καρκίνου, έντονο είναι το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

συστημάτων βασισμένων σε μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου για τη 

διάγνωση, θεραπεία και μεταφορά βιοδραστικών ουσιών. 

Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 

σε μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου με το υδρόφιλο συμπολυμερές 

πολυαιθυλενογλυκόλης-πολύ ασπαρτικού οξέος (poly(aspartic)8-b-P(EG)113). Δυο δρόμοι 

μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Οι αλληλεπιδράσεις του συμπολυμερούς με 

μη τροποποιημένα νανοσωματίδια και με νανοσωματίδια που φέρουν στην επιφάνεια τους 

θετικά φορτία. Αρχικά έγιναν συνθέσεις μη τροποποιημένων νανοσωματιδίων μέσω 

αλκαλικής καταβύθισης με μία ή δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου όπου το πολυμερές 

προστέθηκε στα νανοσωματίδια κατά τη διάρκεια ή μετά τον σχηματισμό των 

νανοσωματιδίων. Μελετήθηκαν πολλές συνθετικές παράμετροι, όπως ο τύπος και η 

ποσότητα της βάσης, μεταλλικά άλατα και συγκεντρώσεις του πολυμερούς, με στόχο την 

παρασκευή ενός σταθερού κολλοειδούς προϊόντος. Επίσης δοκιμάστηκε και μια διαφορετική 

οδός συνθέτοντας πρώτα θετικά φορτισμένα νανοσωματιδία και στη συνέχεια μελετήθηκαν 

οι αλληλεπιδράσεις τους με το πολυμερές PEG-pAsp. Ορισμένα από τα παραπάνω 

πειράματα οδήγησαν σε υβριδικά νανοσωματίδια με μέγεθος από 60 έως 100 nm με 

κολλοειδή σταθερότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης ήταν σταθερά ακόμα και 

μετά από τρείς πλύσεις, όπως και σε περιβάλλον με υψηλή ιοντική ισχύ (NaCl). Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν την ισχυρή πρόσδεση του συμπολυμερούς poly(aspartic)8-b-

P(EG)113 στους νανοκρυσταλλίτες. Έπειτα ακολούθησε μελέτη για τον προσδιορισμό της 

ισχύος των αλληλεπιδράσεων των επιφανειακών τροποποιητών με τα νανοσωματίδια και της 

σταθερότητάς τους σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Τέλος έγιναν μετρήσεις για τον 

προσδιορισμό προσρόφησης πρωτεϊνών στα μαγνητικά νανοσωματίδια με στόχο να 

διαπιστωθεί κατά πόσο ο πολυμερικός φλοιός των νανοσωματιδίων επηρεάζει τη δημιουργία 

πρωτεϊνικής κορώνας. 

Για να πραγματοποιηθεί η μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και της δομής των 

νανοφορέων έγινε χρήση των τεχνικών: DLS, TEM, XRD, TGA, μαγνητοφόρησης και 

αναλυτικών μετρήσεων ποσοτικού προσδιορισμού (φασματοσκοπία UV-Vis). 
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Abstract 

In the field of biomedical technology and especially in connection to cancer therapy, there is 

a special interest for the development of nanocomposite colloidal systems based on magnetic 

iron oxide nanoparticles for diagnosis, therapy and drug delivery applications. 

During the MSc thesis the interactions between magnetic iron oxide nanoparticles (MIONs) 

and the block copolymer of polyaspartic-b-poly(ethylene glycol) (PEG-pAsp) were studied. 

Two general routes were studied, interactions of the copolymer with unmodified MIONs or 

with MIONs expressing on their surface free amine groups and  thus cationic charges. Firstly 

unmodified MIONs were synthesized through hydrolytic alkaline precipitation from a single 

iron molecular precursor or with hydrolytic alkaline co-precipitation from two iron molecular 

precursors where the copolymer was added during or after the synthesis of MIONs. Several 

synthetic conditions were varied, such as the type and amount of base, metal salt and polymer 

concentrations, in order to isolate collodaly stable products. An alternative pathway was also 

explored by first synthesizing cationically charged MIONs and, following, their interactions 

with the anionic carboxylates of PEG-pAsp were monitored. After the synthesis of 

cationically charged MIONs the copolymer was added to a suspension thereof. Through the 

above studies, the optimum route was identified toward MION-polymer complexes with 

hydrodynamic size varying in the region between 60 and 100 nm, and with particularly high 

colloidaly stability. These products maintained their colloidal stability in high ionic strength 

media (NaCl), even  after three washing steps. These results show the high affinity between 

PEG-pAsp and the surface of positively charged MIONs. In the following, additional 

measurements were performed in order to further substantiate the affinity of the stabilizers 

(PEG-pAsp) towards the nanoparticle’s surface in a more quantitative manner. Finally, the 

effect of the polymeric coating on hindering the formation of protein corona was evaluated  

through protein adsorption experiments. The evaluation of the structural and physicochemical 

characteristics of the nanocarriers performed with the use of the following techniques: TEM, 

XRD, TGA, DLS, magnetophoresis and also with the use of analytical techniques for 

quantitative determination (UV-Vis). 
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XRD: Περίθλαση ακτίνων Χ, X-Ray diffraction 

TGA: Θερμοσταθμική ανάλυση, Thermo Gravimetric Analysis 

UV-VIS: Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους-Ορατού 

DLS: Δυναμική σκέδαση φωτός, Dynamic Light Scattering 

PEG-pAsp: Πολύ-ασπαρτικό οξύ-πολύ-αιθυλενογλυκόλη, polyaspartic-b-poly(ethylene 

glycol) 

Carn: D,L carnitine hydrochloride  

PhEtNH2: O-Phosphorylethanolamine 

BSA: Πρωτεΐνη Βόειου Ορού, Bovine Serum Albumin 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξελιχθεί σημαντικά η επιστήμη της νανοτεχνολογίας1 αφού ο 

χειρισμός της ύλης στην νανοκλίμακα μπορεί πλέον να γίνει αποτελεσματικά και με ακρίβεια, 

παρέχοντας έτσι τα κατάλληλα εργαλεία στους επιστήμονες για τον σχεδιασμό καινοτόμων 

υλικών και νανοσυσκευών. Τα νανοσυστήματα αυτά που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη 

της νανοτεχνολογίας αρκετά συχνά βασίζονται στα νανοσωματίδια. Νανοσωματίδια (NPs) 

είναι τα σωματίδια εκείνα των οποίων τουλάχιστον η μία εκ των διαστάσεων τους είναι 

μεταξύ 1 και 100 nm , δηλαδή στα όρια της νανοκλίμακας. Τα νανοσωματίδια παρουσιάζουν 

έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον το οποίο έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτά τα μεγέθη τα 

υλικά παρουσιάζουν ιδιότητες οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές των αντίστοιχων 

μακροσκοπικών υλικών. Δύο από τους βασικότερους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η 

διαφορά στις ιδιότητες είναι αφενός μεν η αύξηση της επιφάνειας τους σε σχέση με τον 

συνολικό όγκο και αφετέρου η επικράτηση των κβαντικών φαινομένων, με αποτέλεσμα να 

αλλάζουν σημαντικά οι οπτικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες του υλικού2. 

Αυτή η εξέλιξη της νανοτεχνολογίας έχει βρει πολλές εφαρμογές σε πάρα πολλούς 

επιστημονικούς τομείς από τα ηλεκτρονικά και την οπτική, μέχρι την κατάλυση χημικών 

αντιδράσεων και φυσικά την βιολογία και την ιατρική, διεισδύοντας όλο και περισσότερο 

στην ανθρώπινη καθημερινότητα3. Στην Εικόνα 1.1 που ακολουθεί απεικονίζονται μερικοί 

μόνο από τους τομείς στους οποίους έχουν βρει εφαρμογή η επιστήμη της νανοτεχνολογίας η 

οποία βασίζεται στα νανοσωματίδια.  
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Εικόνα 1.1: Ορισμένες μόνο από τις εφαρμογές των νανοσωματιδίων3 

Την τελευταία δεκαετία είναι πολύ έντονη η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα της 

ιατρικής και της βιολογίας η οποία έχει δημιουργήσει ένα νέο επιστημονικό πεδίο το οποίο 

παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον. Αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει 

στην εισαγωγή δύο νέων όρων, της “νανοβιοτεχνολογίας” που αναφέρεται στον συνδυασμό 

της νανοτεχνολογίας και της μοριακής βιολογίας και του συγγενικού όρου “βιοϊατρική 

νανοτεχνολογία” που περιγράφει την χρήση της νανοτεχνολογίας στον ιατρικό τομέα. Η 

ανάπτυξη της βιοϊατρικής νανοτεχνολογίας έχει εστιάσει στην ανίχνευση, απεικόνιση και 

θεραπεία για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούνται ανίατες όπως είναι για παράδειγμα ο 

καρκίνος, ο διαβήτης και οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες. 

Ο καρκίνος είναι μία από τις σημαντικότερες ασθένειες που ευθύνεται για τον θάνατο 

εκατομμυρίων ανθρώπων κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα και παραμένει μία από τις 

κύριες αιτίες νοσηρότητας ή/και θνησιμότητας με περισσότερα από 10 εκατομμύρια νέα 

περιστατικά κάθε χρόνο. Πρόκειται για μία κακοήθη ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την 

ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διάδοση (μετάσταση) μη φυσιολογικών κυττάρων η οποία αν δεν 

ελεγχθεί, τότε μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Προκαλείται από εξωγενείς παράγοντες 

(κάπνισμα, χημικά, ακτινοβολία, κ.α.) αλλά και από ενδογενείς παράγοντες (κληρονομικές 

μεταλλάξεις, ορμόνες, παθήσεις του ανοσοποιητικού και μεταλλάξεις που προκαλούνται από 



3 
 

τον μεταβολισμό). Αυτοί οι παράγοντες δρώντας συνεργατικά ή ξεχωριστά ο καθένας έχουν 

σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της καρκινογένεσης4. Οι σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης 

του καρκίνου περιλαμβάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία. 

Ειδικότερα η χημειοθεραπεία, είναι η πιο συχνή μέθοδος αντιμετώπισης των καρκινικών 

όγκων5. Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες είναι κυτταροτοξικές ενώσεις που 

χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του καρκίνου, και οι οποίοι στοχεύουν τα γρήγορα 

αναπτυσσόμενα καρκινικά κύτταρα, μπλοκάροντας μερικές κρίσιμες διεργασίες της 

διαίρεσης του κυττάρου, σταματώντας έτσι την διαδικασία της μίτωσης και επιπλέον 

οδηγούν στην απόπτωση του κυττάρου. Οι ογκολόγοι που χορηγούν σήμερα συμβατικά 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα πρέπει να ρυθμίζουν τη δόση του φαρμάκου λαμβάνοντας 

υπόψιν την σοβαρότητα των ανεπιθύμητων παρενεργειών6. Όμως με τις συμβατικές 

μεθόδους χορήγησης τα φάρμακα διασπείρονται μη-ειδικά μέσα στο σώμα, επηρεάζοντας 

έτσι όχι μόνο τα καρκινικά αλλά και τα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

ένα αρκετά μικρό ποσοστό του φαρμάκου να φτάνει τελικά στα καρκινικά κύτταρα 

επομένως είναι έτσι πολύ περιορισμένη η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Επίσης η 

ανεξέλεγκτη δράση των φαρμάκων και στα υγιή κύτταρα προκαλεί τοξικότητα και τελικά 

χαμηλή ποιότητα ζωής των ασθενών4,5,7. Έτσι η αντιμετώπιση του καρκίνου με συμβατικά 

μέσα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά ίασης της ασθένειας και κύριο σκοπό να επάγει την 

ανακούφιση στον ασθενή.  

Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας για την ανάπτυξη μεθόδων και τρόπων με σκοπό την 

στοχευμένη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων και την μείωση των ανεπιθύμητων 

ενεργειών τους μελετάται εκτενώς την τελευταία δεκαετία8,9,10 καθώς επίσης σημαντικό 

ερευνητικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ανάπτυξη συστημάτων για την ταυτόχρονη 

μεταφορά δραστικών ουσιών και απεικόνισης των καρκινικών περιοχών. Αυτή η νέα 

κατηγορία νανοσυστημάτων ονομάζεται Theranostics11,12. 

1.2 Theranostics 

Ο όρος theranostics έκανε την εμφάνιση του για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 200013 και 

επινοήθηκε για να περιγράψει φάρμακα και μεθόδους τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για διάγνωση και θεραπεία. Ένα απλός αλλά απόλυτα δόκιμος 

ορισμός του όρου theranostics που περιγράφηκε από την S. Warner είναι “diagnostics plus 

therapy”14. Η δυναμική αυτή είσοδος της νανοτεχνολογίας στην ιατρική έχει βοηθήσει έτσι 
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ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ διάγνωσης και θεραπείας. Παράγοντες βασισμένοι σε 

νανοσωματίδια για την απεικόνιση15,16,17 και την θεραπεία18,19 έχουν διερευνηθεί ξεχωριστά 

και έχουν εξελιχθεί σε βαθμό όπου είναι πλέον δυνατή η δημιουργία theranostics βασισμένων 

σε νανοσωματίδια τα οποία είναι ικανά να επιτελέσουν και τις δύο αυτές λειτουργίες20,21. 

Στην Εικόνα 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά ένα τέτοιο σύστημα theranostics. 

 

Εικόνα 1.2: Τα συστήματα theranostics μπορούν να συνδυάσουν πλήθος λειτουργιών με σκοπό την 

ενοποίηση απεικόνισης και θεραπείας με την χρήση ενός μόνο σύνθετου νανοσωματιδίου22. 

1.3 Νανοφορείς 

Οι νανοφορείς στους οποίους είναι βασισμένα τα συστήματα theranostics είναι υπερμοριακά 

συστήματα των οποίων το μέγεθος κυμαίνεται συνήθως από 3-200 nm, και μπορούν ανάλογα 

με τη σύστασή και τη δομή τους, να έχουν ιδιότητες κατάλληλα σχεδιασμένες για βιοϊατρικές 

εφαρμογές. Στην βιβλιογραφία υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία νανοφορέων οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται σαν νανό-πλατφόρμες για την ανάπτυξη συστημάτων theranostics. Αν και 

διακρίνονται από ποικίλα χαρακτηριστικά, όσον αφορά στη σύνθεση τους μπορούν να 

ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. 
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 Η πρώτη κατηγορία είναι οι οργανικοί νανοφορείς. Η σύνθεση των οργανικών 

νανοφορέων πραγματοποιείται αποκλειστικά από οργανικά μόρια. Παραδείγματα τέτοιων 

νανοφορέων είναι τα πολυμερικά νανοσωματίδια 23,τα λιποσώματα, τα μικύλλια, οι 

νανοσωλήνες άνθρακα και τα δενδριμερή. 

 Η δεύτερη κατηγορία είναι οι υβριδικοί νανοφορείς, οι οποίοι απαρτίζονται από οργανικά 

και ανόργανα τμήματα. Ο πιο χαρακτηριστικός τύπος υβριδικού νανοφορέα που 

χρησιμοποιείται στις βιοϊατρικές εφαρμογές είναι της μορφής πυρήνα-περιβλήματος 

(core-shell). Σε αυτούς τους νανοφορείς  ένας πολυμερικός φλοιός επικαλύπτει τον 

ανόργανο πυρήνα γεγονός που τον καθιστά βιοσυμβατό και βιοχημικά ενεργό ενώ 

ενισχύεται σημαντικά και η σταθερότητα του συστήματος. Οι σημαντικότεροι τύποι 

υβριδικών νανοφορέων είναι τα νανοσωματίδια χρυσού, οι κβαντικές τελείες, τα 

μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου και άλλων μετάλλων, τα μαγνητικά 

λιποσώματα καθώς και τα νανοσωματίδια πυριτίας (silica). Στην Εικόνα 1.3 

παρουσιάζονται τα είδη των υβριδικών νανοφορέων και η μορφή που έχουν. 

 

Εικόνα 1.3: Διαφορετικές μορφές και είδη υβριδικών νανοφορέων 

1.3.1 Μαγνητικά Νανοσωματίδια Οξειδίων του 

Σιδήρου (MIONs) 

Στα συστήματα theranostics χρησιμοποιούνται μαγνητικά νανοσωματίδια (MNPs) τα οποία 

αποτελούνται κυρίως από οξείδια του σιδήρου και σε μικρότερο βαθμό από μεταλλικό 

σίδηρο καθώς και άλλα μαγνητικά στοιχεία24,25. Όταν το μέγεθος των μαγνητικών 

νανοσωματιδίων μειωθεί κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο ( ~20 nm για τα MNPs οξειδίων 

του σιδήρου) τότε τα νανοσωματίδια γίνονται μονής μαγνητικής περιοχής (single magnetic 

domain) και η μαγνητική διπολική ροπή του συνόλου των ασύζευκτων ηλεκτρονίων θα έχει 

μία προτιμητέα διεύθυνση26. Περαιτέρω μείωση του μεγέθους των νανοσωματιδίων έχει σαν 

αποτέλεσμα την μείωση του ενεργειακού φράγματος που απαιτείται για την περιστροφή της 
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μαγνητικής ροπής, ώσπου τελικά η θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος είναι αρκετή ώστε 

να προκαλέσει την περιστροφή της μαγνητικής ροπής των νανοσωματιδίων σε τυχαίες 

διευθύνσεις. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υπερπαραμαγνητισμός και θα αναλυθεί 

εκτενέστερα σε επόμενη παράγραφο (παρ. 1.7.1). Τα υπερπαραμαγνητικά σωματίδια έχουν 

την ιδιότητα να μην εμφανίζουν φαινόμενα μαγνήτισης απουσία εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου, η οποία είναι κρίσιμη για την κολλοειδή τους σταθερότητα. Με την εφαρμογή όμως 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, οι μαγνητικές διπολικές ροπές των νανοσωματιδίων 

ευθυγραμμίζονται προς την κατεύθυνση του πεδίου και φθάνουν στην μαγνήτιση κόρου σε 

σχετικά χαμηλές εντάσεις μαγνητικού πεδίου. Η πλειονότητα των μαγνητικών νανοφορέων 

που χρησιμοποιούνται σε βιοϊατρικές εφαρμογές αποτελούνται από μαγνητίτη και μαγκεμίτη 

εξαιτίας της πολύς καλής βιοσυμβατότητας που επιδεικνύουν. Η χρήση 

υπερπαραμαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (SPIONs) σε εφαρμογές 

απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging-MRI) σαν παράγοντες 

αντίθεσης Τ1 ή Τ2 έχει την δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την ευαισθησία της 

συγκεκριμένης μεθόδου27,28. Ο χρόνος χαλάρωσης Τ2 των μαγνητικών νανοσωματιδίων 

καθορίζεται από την μαγνητική τους ροπή και τις ιδιότητες του μέσου που έχει 

χρησιμοποιηθεί σαν επιφανειακός τροποποιητής29. Γενικά τα μαγνητικά νανοσωματίδια με 

υψηλές τιμές μαγνήτισης κόρου, διάμετρο νανοκρυσταλλίτη και λεπτό πολυμερικό φλοιό 

έχουν υψηλότερους χρόνους χαλάρωσης T2. Ειδικότερα τα SPIONs μεγάλου μεγέθους και 

υψηλής μαγνήτισης μπορούν να εμφανίσουν έως και 2 τάξεις μεγέθους υψηλότερους 

χρόνους χαλάρωσης T2 συγκρινόμενα με τα πρώτης γενιάς κλινικώς εγκεκριμένα SPIONs, 

ενώ ενδιαφέρον ακόμα παρουσιάζει η ιδιότητα τους να αυξάνουν επιπλέον τους χρόνους 

χαλάρωσης Τ2 μέσω του σχηματισμού νανο-πλειάδων (clustering)30. Έντονο είναι επίσης το 

ερευνητικό ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 

χρησιμοποίηση των MNPs σε εφαρμογές μαγνητικής υπερθερμίας και στόχευσης. Τα 

μαγνητικά νανοσωματίδια έχουν την δυναμική να παράγουν θερμότητα μέσω της εφαρμογής 

εναλλασσόμενων μαγνητικών πεδίων ιδιότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την in vivo 

επαγωγή υπερθερμίας31,32. Η μαγνητική στόχευση έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό σε 

ποικίλες in vitro εφαρμογές οι οποίες περιλαμβάνουν εφαρμογές κυτταρικού διαχωρισμού33, 

διαμόλυνσης γονιδίων και εφαρμογές εμπλουτισμού δειγμάτων σε τεχνικές ανίχνευσης34. 

Μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η in vivo εφαρμογή της μαγνητικής στόχευσης 

καρκινικών όγκων η οποία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στην προσπάθεια μεταφοράς 

βιοδραστικών μορίων σε επιθυμητές in vivo περιοχές στόχους35,36. Παράλληλα το ερευνητικό 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συστημάτων ελεγχόμενης χορήγησης φαρμάκων βασισμένων 
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σε μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου παραμένει αμείωτο την τελευταία 

δεκαετία20,37,38,39. 

1.4 Εφαρμογές Theranostics 

Οι κυριότερες εφαρμογές των νανοσυστημάτων theranostics στην διάγνωση και θεραπεία 

του καρκίνου εστιάζονται στους τομείς της απεικόνισης, στοχευμένης χορήγησης και 

θεραπείας μέσω επαγωγής υπερθερμίας. 

1.4.1 Ελεγχόμενη χορήγηση μέσω φυσικής και 

μοριακής στόχευσης 

Η ελεγχόμενη χορήγηση φαρμακοδραστικών μορίων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 

στοχευμένη και η εκλεκτική χορήγηση φαρμάκων στον πάσχοντα ιστό, επιτυγχάνεται μέσω 

της επιφανειακής τροποποίησης των νανοφορέων. Η στοχευμένη χορήγηση των φαρμάκων 

πραγματοποιείται με δύο κυρίως προσεγγίσεις: της φυσικής (παθητικής) και της μοριακής 

(ενεργούς) στόχευσης ή και μέσω συνδυασμού αυτών. 

1.4.1.1 Φυσική στόχευση 

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βιολογίας των καρκινικών όγκων είναι ότι 

επιτρέπουν στους νανοφορείς να συσσωρεύονται στην περιοχή του όγκου γεγονός που 

εκμεταλλεύεται η φυσική στόχευση. Ένα χαρακτηριστικό στο οποίο βασίζεται η φυσική 

στόχευση είναι το φαινόμενο ενισχυμένης διαπερατότητας και κατακράτησης EPR 

(Enhanced Permeability and Retention effect)40.  

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι συμπαγείς όγκοι, εμφανίζουν ιδιαίτερα 

παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά που δεν παρατηρούνται στους φυσιολογικούς ιστούς, 

όπως εκτεταμένη αγγειογένεση προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες 

ανάγκες του όγκου σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτή όμως η υπέρ-αγγείωση που 

δημιουργείται έχει δομικές ατέλειες, με διεσταλμένα, ακανόνιστα ή διαπερατά αιμοφόρα 

αγγεία καθώς και κακή λεμφική παροχέτευση. Επιπλέον τα ενδοθηλιακά κύτταρα των 

κυτταρικών τοιχωμάτων συχνά παρουσιάζουν μεγάλα κενά. Έτσι αυτή η ελαττωματική 

αρχιτεκτονική των αιμοφόρων αγγείων του όγκου, σε συνδυασμό με τον ευρύ αυλό τους, 

έχει σαν αποτέλεσμα την εκτεταμένη διαρροή συστατικών του πλάσματος του αίματος μέσα 
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στον όγκο. Ενώ ταυτόχρονα η κακή λεμφική παροχέτευση του όγκου, οδηγεί στην 

κατακράτηση αυτών των συστατικών (μακρομόρια, νανοσωματίδια, λιπιδικά 

νανοσωματίδια) εντός του όγκου41,42. Μέσω αυτού του μηχανισμού λοιπόν, οι νανοφορείς 

συγκεντρώνονται στον καρκινικό ιστό όπως ακριβώς και τα συστατικά του πλάσματος. 

Πολύ σημαντικό για την ικανοποιητική συγκέντρωση των νανοφορέων στον στόχο μέσω του 

EPR είναι η παρατεταμένη κυκλοφορία τους στο αίμα, ώστε σταδιακά να επιτευχθεί 

αυξημένη στατιστικά ποσότητα των νανοφορέων μέσω της διάχυσης από τα υψηλής 

διαπερατότητας αιμοφόρα αγγεία του όγκου όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4 που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 1.4: (a) Απεικόνιση της in vivo κατανομής δεξτράνης (μετά από ενέσιμη χορήγηση της) που 

δείχνει την διαφορά της διαπερατότητας των αγγείων σε φυσιολογικό και καρκινικό ιστό. (b) 

Απεικόνιση αγγειακού συστήματος υγιούς (αριστερά) και καρκινικού (δεξιά) ιστού40 

 

Με βάση αυτό το φαινόμενο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στοχευμένης μεταφοράς και 

αποδέσμευσης φαρμάκων στην περιοχή του όγκου42,43. Έτσι είναι δυνατό να επιτευχθούν 

τοπικές συγκεντρώσεις φαρμάκων έως και 10-50 φορές μεγαλύτερες στην περιοχή του 

όγκου συγκριτικά με τους φυσιολογικούς ιστούς, σε ένα διάστημα 1-2 ημερών. Νεότερα 

πολυμερικά σύμπλοκα, μικκύλια ή λιποσωμικά φάρμακα αντικαρκινικών παραγόντων 

βασίζονται στο φαινόμενο EPR. Όμως μελέτες έχουν δείξει ότι το φαινόμενο EPR δεν είναι 
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εφαρμόσιμο σε χαμηλού μοριακού βάρους φάρμακα εξαιτίας της γρήγορης διάχυσης τους 

στην κυκλοφορία του αίματος, ακολουθούμενη από νεφρική κάθαρση42. Αποτελέσματα 

ερευνών με λιποσώματα διαφορετικών μέσων μεγεθών, δείχνουν ότι το όριο μεγέθους των 

σωματιδίων που διεισδύουν στους όγκους είναι περίπου 400 nm, ενώ άλλες έρευνες 

δείχνουν ότι σωματίδια με διαμέτρους μικρότερες των 200 nm είναι πιο αποτελεσματικά44. 

Παρόλο όμως που η φυσική στόχευση αποτελεί τη βάση για την κλινική θεραπεία, 

ταυτόχρονα παρουσιάζει αρκετούς περιορισμούς. Η στόχευση των κυττάρων μέσα σ’ έναν 

όγκο δεν είναι πάντα εφικτή εξαιτίας της μη αποτελεσματικής διάχυσης μερικών φαρμάκων 

και της τυχαίας φύσης αυτής της προσέγγισης. Αυτός ο περιορισμός βέβαια είναι κοινός με 

τη συμβατική θεραπεία. Επιπλέον η φυσική στόχευση περιορίζεται επειδή δεν παρουσιάζουν 

όλοι οι όγκοι το φαινόμενο EPR, και επειδή η διαπερατότητα των αιμοφόρων αγγείων δεν 

είναι η ίδια σε όλη την έκταση του όγκου. 

1.4.1.2 Μοριακή στόχευση 

Η μοριακή στόχευση βασίζεται στη μοριακή τροποποίηση της επιφάνειας των νανοφορέων. 

Συνήθως μέσω χημικών μεθόδων, επιτυγχάνεται η σύνδεση τους με ποικιλία παραγόντων 

στόχευσης, οι οποίοι αναγνωρίζονται και συνδέονται από συγκεκριμένους υποδοχείς ή 

αντιγόνα της επιφάνειας των κυττάρων-στόχων. Αυτοί οι παράγοντες στόχευσης συνήθως 

είναι πρωτεΐνες (κυρίως αντισώματα και τα κλάσματα τους), κλάσματα νουκλεϊκών οξέων 

(aptamers), ή άλλοι συνδέτες υποδοχέων (πεπτίδια, βιταμίνες, υδατάνθρακες, κ.α.). Γενικά, 

όταν χρησιμοποιείται ένας παράγοντας στόχευσης για την πρόσδεση του νανοφορέα σε 

καρκινικά κύτταρα, είναι αναγκαίο ο συνδέτης να προσδένεται με υψηλή εκλεκτικότητα στα 

μόρια που εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων. Επίσης, για την βελτιστοποίηση της 

εκλεκτικότητας, κρίνεται σκόπιμο το μόριο στο οποίο θα προσδεθεί ο συνδέτης να είναι 

υπέρ-εκφρασμένο στην επιφάνεια του κυττάρου στόχου, συγκριτικά με τα φυσιολογικά 

κύτταρα44,45. 

Μόλις οι νανοφορείς αναγνωριστούν και προσδεθούν στην επιφάνεια των κύτταρων στόχων 

(μέσω αλληλεπιδράσεων συνδέτη – υποδοχέα) τότε, ανάλογα με τον συνδέτη τον οποίο 

φέρουν, είτε θα πραγματοποιηθεί ενδοκυττάρωση του νανοφορέα, είτε θα παραμείνει 

προσκολλημένος στην επιφάνεια του κυττάρου. Η πρώτη περίπτωση κρίνεται αναγκαία όταν 

χρειάζεται να γίνει η αποδέσμευση του φαρμάκου εντός του κυττάρου. Ενώ αντίθετα, η 

δεύτερη περίπτωση πλεονεκτεί σε συμπαγείς όγκους, στους οποίους η αποδέσμευση του 
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φαρμάκου στην επιφάνεια μπορεί να σκοτώσει και τα γειτονικά κύτταρα, τα οποία πιθανόν 

να μην εκφράζουν τον υποδοχέα με τον οποία θα μπορούσε να προσδεθεί ο νανοφορέας.  

Τα μειονεκτήματα όμως αυτής της θεραπευτικής οδού, είναι α) το ιδιαίτερα υψηλό της 

κόστος, αφού σχετίζεται με εξατομικευμένη μοριακή ανάλυση του πάσχοντα ιστού του 

ασθενούς και β) η πιθανή επαγωγή αποκρίσεων του ανοσοποιητικού από τους παράγοντες 

στόχευσης. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι νανοφορείς εκφράζουν στην επιφάνειά 

τους μόρια κατάλληλα για στόχευση, τότε μειώνεται ο χρόνος κυκλοφορίας τους στο αίμα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νανοφορείς να μην προλαβαίνουν να συγκεντρωθούν και να 

αποδεσμεύσουν το φάρμακο εκλεκτικά46,47. Η σημασία αυτού γίνεται ακόμα περισσότερο 

αντιληπτή λαμβάνοντας υπόψη πως η διαδικασία της μοριακής στόχευσης προϋποθέτει την 

συγκέντρωση των νανοφορέων μέσω του φαινομένου EPR στους συμπαγείς όγκους. Στην 

Εικόνα 1.5 φαίνεται ο τρόπος δράσης των δύο αυτών φαινομένων (παθητικής και ενεργούς 

στόχευσης). 

 

Εικόνα 1.5: Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού φυσικής στόχευσης (μέσω του φαινομένου 

EPR) και της μοριακής μέσω της πρόσδεσης συνδετών στην επιφάνεια των νανοφορέων44 

1.4.1.3 Μαγνητική στόχευση 

Η προσέγγιση της μαγνητικής στόχευσης προσφέρει μία επιπλέον φυσική οδό στην θεραπεία 

του καρκίνου, κάνοντας χρήση συστημάτων ελεγχόμενης χορήγησης φαρμάκων βασισμένα 

σε μαγνητικά νανοσωματίδια.  
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Η βασική αρχή λειτουργίας της μαγνητικής στόχευσης, είναι η σύνδεση μίας φαρμακευτικής 

ένωσης με έναν μαγνητικό νανοφορέα, εν συνεχεία πραγματοποιείται  ενδοφλέβια χορήγηση 

του νανοφορέα στην κυκλοφορία του αίματος του ασθενούς και τέλος λαμβάνει χώρα η 

ακινητοποίηση του με την χρήση ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου στην περιοχή – στόχο. 

Στην Εικόνα 1.6 που ακολουθεί φαίνεται η βασική ιδέα της μαγνητικής στόχευσης. Η 

μέθοδος της μαγνητικής στόχευσης δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η τοπική συγκέντρωση 

του φαρμάκου στην επιθυμητή περιοχή κατά αρκετές τάξεις μεγέθους, μειώνοντας με αυτό 

τον τρόπο την απαιτούμενη δόση χορήγησης και τις επακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες 

από την συστημική κυκλοφορία των χημειοθεραπευτικών παραγόντων στην κυκλοφορία του 

αίματος. Μελέτες έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου σε in vivo 

εφαρμογές35,48. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εργασία των C. Alexiou et al.48 όπου 

μετά από ενδοαρτηριακή χορήγηση SPIONs συζευγμένων με το χημειοθεραπευτικό μόριο 

MTO και εφαρμογή μαγνητικής στόχευσης παρατήρησαν εξαπλάσια ποσότητα ΜΤΟ στην 

περιοχή του όγκου. Ο ex vivo χαρακτηρισμός δειγμάτων ιστού που ακολούθησε επιβεβαίωσε 

την αυξημένη ύπαρξη SPIONs στην περιοχή του όγκου όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.7. 

 

Εικόνα 1.6: Η βασική ιδέα της μαγνητικής στόχευσης49 
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Εικόνα 1.7: (a) Ακτινογραφία ακτίνων Χ καρκινικού ιστού τύπου VX-2 μετά από μαγνητική 

στόχευση, είναι ορατή η ύπαρξη νανοσωματιδίων στο αγγειακό σύστημα, (b) εγκάρσια τομή 

δείγματος επισημασμένου με χρωστική Prussian blue, τα νανοσωματίδια είναι ορατά σαν μπλε 

σκούρες περιοχές στο αγγειακό σύστημα του όγκου48 

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να συνδυαστεί και με απεικόνιση του ιστού μέσω μαγνητικού 

συντονισμού, και επομένως να αναδείξει ένα πλεονέκτημα της χρήσης συστημάτων 

theranostics βασισμένων σε μαγνητικά νανοσωματίδια50. 

1.4.2 Εφαρμογές απεικόνισης 

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση της νόσου στα αρχικά στάδια έτσι ώστε να 

αυξηθούν οι πιθανότητες θετικής έκβασης ανεξαρτήτως του τύπου της θεραπείας που θα 

ακολουθηθεί. Οι κυριότερες μέθοδοι απεικόνισης ανατομικών περιοχών που 

χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα είναι η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron 

Emission Tomography-PET), η Αξονική Τομογραφία Ακτίνων–Χ (X-Ray Computed 

Tomography), η Σπινθιρογραφική απεικόνιση (Single Photon Emission Computed 

Tomography-SPECT), η Μαγνητική Τομογραφία Πυρηνικού Συντονισμού (Magnetic 

Resonance Imaging) και η απεικόνιση με χρήση φθοριζόντων ενώσεων, ενώ τα τελευταία 

χρόνια έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και μέθοδοι Οπτικοακουστικής Απεικόνισης 

(Photoacoustic ή Optoacoustic Imaging Tomography-PAT). Από τις τεχνικές που 

αναφέρθηκαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι MRI και PAT λόγω της μη-ιονίζουσας 

φύσης τους προσφέροντας έτσι ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την ασφάλεια του ασθενούς 

ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να παράγουν ανατομικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. 
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1.4.2.1 Μαγνητική τομογραφία πυρηνικού συντονισμού 

(Magnetic Resonance Imaging,MRI) 

Μετά την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου πραγματοποιούνται διεργασίες χαλάρωσης των 

πυρηνικών σπιν των ατόμων υδρογόνου που υπάρχουν στους μαλακούς ιστούς του σώματος 

(κυρίως από το νερό και το λίπος). Η μαγνητική τομογραφία πυρηνικού συντονισμού 

βασίζεται στην ανίχνευση των διεργασιών αυτών παράγοντας στη συνέχεια μια εικόνα 

αντίθεσης φωτεινών και σκοτεινών περιοχών. Τα υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια έχουν 

την ικανότητα να μειώσουν τον χρόνο αυτών των διεργασιών χαλάρωσης αυξάνοντας έτσι 

την ευαισθησία της μεθόδου. Παράλληλα μέσω της κατάλληλης τροποποίησης των 

νανοφορέων με φθορίζοντα μόρια μπορεί να γίνει συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων 

απεικόνισης, ενώ η αύξηση της τοπικής τους συγκέντρωσης στην επιθυμητή περιοχή μπορεί 

να αξιοποιηθεί για επαγωγή μαγνητικής υπερθερμίας. Οι διάφορες προσεγγίσεις στην 

ανάπτυξη των συστημάτων theranostics φαίνεται στην Εικόνα 1.851. 

 

Εικόνα 1.8: Διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη συστημάτων theranostics51 

1.4.2.2 Οπτικοακουστική απεικόνιση 

Η οπτικοακουστική απεικόνιση αποτελεί μία μη-επεμβατική μέθοδο η οποία συνδυάζει τα 

οφέλη της οπτικής και μέσω υπερήχων μεθόδων απεικόνισης. Συγκριτικά με μεθόδους 

οπτικής απεικόνισης προσφέρει μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης (50-70 mm) με μεγάλο 

πλεονέκτημα τον σχηματισμό εικόνων υψηλής ανάλυσης (~50 μm) σε πραγματικό χρόνο. Οι 

παράγοντες αντίθεσης που χρησιμοποιούνται σε μεθόδους οπτικοακουστικής απεικόνισης 

μετατρέπουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία σε θερμότητα, γεγονός το οποίο έχει σαν 
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αποτέλεσμα την θερμική διαστολή τους και την επακόλουθη εκπομπή υπερήχων οι οποίοι 

μπορούν να ανιχνευθούν μέσω αισθητήρων. Για in vivo εφαρμογές χρησιμοποιούνται 

παράγοντες αντίθεσης οι οποίοι επιδεικνύουν ισχυρή απορρόφηση στην NIR περιοχή του 

φάσματος. Σε αυτά τα μήκη κύματος η ενδογενής απορρόφηση του ιστού εμφανίζει ελάχιστο 

επομένως ο παράγοντας αντίθεσης είναι ευκολότερο να ανιχνευθεί52.  

Σαν οπτικοακουστικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται κυρίως νανοσωματίδια χρυσού εξαιτίας 

της υψηλής απορρόφησης που παρουσιάζουν καθώς και μόρια NIR χρωστικών συζευγμένα 

με νανοδομές. Ίδια χαρακτηριστικά απαιτούνται και για τους παράγοντες που 

χρησιμοποιούνται σε φωτοθερμικές μεθόδους κάνοντας έτσι δυνατό την συνδυασμό 

απεικόνισης και παραγωγής υπερθερμίας μέσω ακτινοβόλησης. Ταυτόχρονα, μέσω της 

σύνδεσης SPIONs με NIR χρωστικές μπορούν να παραχθούν παράγοντες αντίθεσης που 

συνδυάζουν τα οφέλη του MRI και της οπτικοακουστικής απεικόνισης53,54. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης αυτής της ιδέας είναι η εργασία των Yanglong et al. 

όπου μετά από επικάλυψη νανοσωματιδίων καρβιδίου του σιδήρου με ένα λεπτό στρώμα 

άνθρακα και την μετέπειτα πρόσδεση πολύ(αιθυλενογλυκόλης) και στοχευτικών παραγόντων 

συνδύασαν τα οφέλη των υπερπαραμαγνητικών ιδιοτήτων του πυρήνα για MRI απεικόνιση 

και την ισχυρή απορρόφηση στο NIR του κελύφους άνθρακα για εφαρμογές φωτοθερμίας 

και οπτικοακουστικής απεικόνισης. Η διάταξη των παραπάνω ναοφορέων παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 1.9 που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 1.9: Σχηματική απεικόνιση σχεδιασμού συστήματος για την ταυτόχρονη απεικόνιση και 

θεραπεία54 
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1.4.3 Μαγνητική Υπερθερμία 

Τα μαγνητικά νανοσωματίδια έπειτα από την εφαρμογή εναλλασσόμενων μαγνητικών 

πεδίων μπορεί να οδηγηθούν στην αύξηση της θερμοκρασίας τους λόγω φαινομένων 

υστέρησης και χαλάρωσης των μαγνητικών διπολικών ροπών τους. Η εγγενής αυτή ιδιότητα 

των μαγνητικών νανοσωματιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές μαγνητικής 

υπερθερμίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου. Η τοπική αύξηση της 

θερμοκρασίας (~45 οC) μπορεί να κάνει τα καρκινικά κύτταρα πιο ευαίσθητα στην δράση 

των χημειοθεραπευτικών παραγόντων55 ή να προκαλέσει ακόμα και την απόπτωση τους. 

Επιπλέον, μελέτες αναφέρουν ότι οι υποξικές περιοχές των καρκινικών όγκων παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αντίσταση στην ακτινοβολία όμως είναι πολύ πιο ευαίσθητες στην αύξηση της 

θερμοκρασίας56. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός των παραδοσιακών μεθόδων με την εφαρμογή 

υπερθερμίας μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 

φαρμακομορίων. Σε ένα πρόσφατο παράδειγμα οι Hayashi et al57 χρησιμοποιώντας 

μαγνητικά νανοσωματίδια συζευγμένα με τον χημειοθεραπευτικό παράγοντα δοξορουβικίνη 

μέσω ενός θερμο-αποκρινόμενου πολυμερούς πέτυχαν σχεδόν πλήρη υποχώρηση του 

καρκινικού όγκου σε ποντίκια μέσω του συνδυασμού υπερθερμίας και εκλεκτικής 

αποδέσμευσης του φαρμάκου λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας που αναπτύχθηκε. Στις 

φωτογραφίες της Εικόνας 1.10 αποτυπώνεται η σταδιακή υποχώρηση του όγκου μετά την 

εφαρμογή υπερθερμίας. 

 

Εικόνα 1.10: (a) Φωτογραφία και θερμική εικόνα κατά την εφαρμογή υπερθερμίας. (b) Μέση 

θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην περιοχή του όγκου κατά την διάρκεια AMF μετά την χορήγηση 

(κόκκινοι κύκλοι, μπλε τρίγωνα) και χωρίς την χορήγηση (γκρι ρόμβοι) μαγνητικών 

νανοσωματιδίων57 
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Η χρήση των SPIONs σαν παράγοντες υπερθερμίας μπορεί να έχει ποικίλα οφέλη έχοντας 

την ικανότητα να συνδυάσει και απεικονιστικές τεχνικές (πχ MRI) συμβάλλοντας έτσι στην 

παρακολούθηση της ασθένειας και τον κατάλληλο προγραμματισμό συνέχισης της 

θεραπείας. 

1.5 Κολλοειδή 

Τα κολλοειδή είναι μία διασπορά σωματιδίων μίας ουσίας, η οποία ονομάζεται διεσπαρμένη 

φάση, στη μάζα μίας άλλης ουσίας ή διαλύματος που ονομάζεται μέσο διασποράς ή συνεχής 

φάση. Όλοι οι νανοφορείς είναι κολλοειδή συστήματα. Ένα τυπικό παράδειγμα κολλοειδούς 

είναι η ομίχλη, η οποία συνίσταται από πολύ μικρά σταγονίδια νερού (διεσπαρμένη φάση) 

μέσα σε αέρα (μέσο διασποράς). Τα κολλοειδή χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την κατάσταση 

της διεσπαρμένης φάσης και του μέσου διασποράς σε στερεά, υγρά και αέρια.  

Η διαφορά που έχει ένα κολλοειδές από ένα πραγματικό διάλυμα έγκειται στο μέγεθος των 

σωματιδίων της διασπαρμένης φάσης. Στα πραγματικά διαλύματα τα σωματίδια της 

διασπαρμένης φάσης έχουν μέγεθος <1 nm ενώ στα κολλοειδή διαλύματα τα σωματίδια της 

διασπαρμένης φάσης έχουν μεγέθη από 1 έως 1000 nm. Παρά το μεγάλο μέγεθος των 

σωματιδίων της διασπαρμένης φάσης στα κολλοειδή διαλύματα, συγκριτικά με τα 

πραγματικά διαλύματα, είναι πολύ μικρά για να παρατηρηθούν μακροσκοπικά. Το μέγεθος 

των κολλοειδών σωματιδίων εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα μεγέθους, ώστε να υπόκεινται σε 

κίνηση Brown (η κίνηση Brown θα αναλυθεί σε επόμενο εδάφιο). Τα κολλοειδή διαλύματα 

μακροσκοπικά φαίνονται να είναι ομογενή καθώς τα σωματίδια της διασπαρμένης φάσης 

είναι πολύ μικρά, όμως και αρκετά μεγάλα, συγκριτικά με τα μακρομοριακά διαλύματα, για 

να προκαλέσουν σκέδαση του φωτός. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο 

Tyndall, και έχει ως αποτέλεσμα το κολλοειδές να εμφανίζεται θολό58. 

1.5.1 Κίνηση Brown 

Σε ένα κολλοειδές τα διεσπαρμένα σωματίδια στο εσωτερικό του βρίσκονται σε συνεχή 

κίνηση προς τις τρεις διευθύνσεις του χώρου και σε περιστροφή, η οποία συνεχής αυτή 

κίνηση οφείλεται στις συγκρούσεις των σωματιδίων με τα μόρια του διαλύτη. Η κίνηση αυτή 

είναι άτακτη και χαρακτηρίζεται ως κίνηση Brown. Ο πρώτος που μελέτησε την κίνηση των 

κολλοειδών σωματιδίων χρησιμοποιώντας τη θεωρία των πιθανοτήτων ήταν ο Einstein. 

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέση τιμή του τετραγώνου της μετατόπισης του σωματιδίου 
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που πραγματοποιεί κίνηση Brown είναι συνάρτηση του χρόνου t, της θερμοκρασίας T, της 

ακτίνας του σωματιδίου r και του ιξώδους του μέσου n, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 1.1 

που ακολουθεί59 

𝒅𝒙𝟐 = 𝟐𝒕
𝑹𝑻

𝑵

𝟏

𝟔𝝅𝒏𝒓
                                   Εξίσωση 1.1 

 

 

όπου, R η σταθερά των αερίων (8,31 J/mol·K), Ν ο αριθμός Avogadro (6,0221367×1023  

mol-1) και π η μαθηματική σταθερά (3,14159).  

Η κίνηση Brown οδηγεί τα σωματίδια να διαχέονται σε περιοχές του διαλύτη που 

παρατηρείται μικρότερη συγκέντρωση σωματιδίων. Η ποσότητα α (σε mol) των σωματιδίων 

που διαχέονται στη μονάδα του χρόνου ανά μονάδα επιφανείας (mol s-1 m-2) δίνεται από το 

νόμο του Fick ο οποίος φαίνεται στην Εξίσωση 1.2: 

𝜶 = 𝑫
𝒅𝒄

𝒅𝒙
                              𝜠𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝟏. 𝟐 

  

όπου, D είναι ο συντελεστής διάχυσης των σωματιδίων στο μέσο και dc/dx είναι η βαθμίδα 

της συγκέντρωσης των σωματιδίων στη διεύθυνση x.  

Ο Einstein συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις υπολόγισε τη σταθερά διάχυσης D 

των κολλοειδών σωματιδίων συναρτήσει της θερμοκρασίας Τ του κολλοειδούς, της ακτίνας 

του σωματιδίου r και του ιξώδους του μέσου n όπως φαίνεται στην Εξίσωση 1.3 που 

ακολουθεί: 

 

𝑫 =
𝒅𝒙𝟐̅̅ ̅̅ ̅

𝟐𝒕
=
𝑲𝑻

𝟔𝝅𝒏𝒓
                            𝜠𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝟏. 𝟑 

  

όπου, Κ είναι η σταθερά του Boltzmann (1,3806488×10-23 J·K-1), D ο συντελεστής 

διάχυσης, r η υδροδυναμική ακτίνα, T η απόλυτη θερμοκρασία και n το ιξώδες. 

Η εξίσωση αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτίμηση των διαστάσεων κολλοειδών 

σωματιδίων με την τεχνική της δυναμικής σκέδασης φωτός, η οποία αναφέρεται σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

Τα όρια (άνω και κάτω) για το μέγεθος ενός σωματιδίου δεν είναι αυστηρά καθορισμένα 

ώστε αυτό να χαρακτηριστεί ως κολλοειδές . Το ελάχιστο μέγεθος που πρέπει να έχει ένα 
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κολλοειδές καθορίζεται από την απαίτηση ότι η δομή του διαλύτη σε μοριακή κλίμακα είναι 

τέτοια ώστε, η αλληλεπίδραση του κολλοειδούς σωματιδίου με τα μόρια του διαλύτη  να 

περιγράφεται με ένα στατιστικό τρόπο. Με άλλα λόγια, θεωρείται ότι πολλά μόρια διαλύτη 

αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με την επιφάνεια ενός και μόνο κολλοειδούς σωματιδίου. Η 

αλληλεπίδραση του κολλοειδούς σωματιδίου με τα μόρια του διαλύτη μπορεί τότε να 

περιγραφεί με τις μακροσκοπικές εξισώσεις κίνησης των ρευστών. Έτσι, η κίνηση Brown 

χαρακτηρίζεται από τις μακροσκοπικές ιδιότητες του διαλύτη (όπως είναι το ιξώδες και η 

θερμοκρασία). Τα παραπάνω ικανοποιούνται όταν το μέγεθος του κολλοειδούς σωματιδίου 

είναι τουλάχιστον περίπου δέκα φορές η γραμμική διάσταση ενός μορίου διαλύτη. 

Επομένως, το “ελάχιστο” μέγεθος ενός σωματιδίου Brown είναι ~1nm. Το μέγιστο μέγεθος 

ενός κολλοειδούς σωματιδίου καθορίζεται από την απαίτηση να συμπεριφέρεται ως ένα 

“μεγάλο μόριο”, γεγονός που συνεπάγεται ότι αυτό υπόκειται σε έντονη θερμική κίνηση 

(κίνηση Brown). Η θερμική κίνηση έχει νόημα μόνο όταν οι θερμικές μετατοπίσεις 

αποτελούν ένα μετρήσιμο κλάσμα της γραμμικής διάστασης του σωματιδίου, κατά τη 

διάρκεια των τυπικών πειραματικών χρόνων. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο σώμα, όπως ένα 

τούβλο στο νερό (πριν να βυθιστεί στον πυθμένα του δοχείου) εμφανίζει και αυτό θερμική 

κίνηση, ωστόσο οι μετατοπίσεις σε σχέση με το μέγεθός του σε μια τυπική πειραματική 

χρονική κλίμακα είναι εξαιρετικά μικρές. Σε ένα τέτοιο σύστημα η θερμική κίνηση δεν έχει 

νόημα. Από τη στιγμή που η θερμική κίνηση είναι σημαντική σε διαδικασίες που 

περιγράφουν αιωρήματα μεγάλων αντικειμένων, τα αντικείμενα αυτά χαρακτηρίζονται ως 

κολλοειδή ή σωματίδια Brown. Η παραδοχή αυτή περιορίζει το μέγεθος των κολλοειδών 

σωματιδίων σε ~10μm60,61. 

1.5.2 Διάκριση Κολλοειδών 

Τα κολλοειδή, στα οποία το μέσο διασποράς είναι νερό, μπορούν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες: τα υδρόφιλα και τα υδρόφοβα κολλοειδή. 

α) Υδρόφιλο κολλοειδές, είναι ένα κολλοειδές στο οποίο υπάρχει μία ισχυρή έλξη μεταξύ 

της διεσπαρμένης φάσης και του μέσου διασποράς (νερού). Αυτού του τύπου τα κολλοειδή 

εμφανίζουν σταθερότητα διότι έλκουν τα μόρια του νερού μέσα στο διάλυμα 

(ενυδατώνονται). Τυπικά παραδείγματα υδρόφιλων κολλοειδών είναι τα τασιενεργά μόρια 

(π.χ. τα σαπούνια), οι πολυσακχαρίτες (π.χ. το άμυλο) και οι πρωτεΐνες (π.χ. ο ορός του 

αίματος, το γάλα). 
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β) Υδρόφοβο κολλοειδές, είναι ένα κολλοειδές στο οποίο υπάρχει έλλειψη έλξεων μεταξύ 

της διεσπαρμένης φάσης και του μέσου διασποράς (νερού). Τα υδρόφοβα κολλοειδή δεν 

έχουν συγγένεια με το νερό και η σταθερότητα τους, δηλαδή η παραμονή τους εν αιωρήσει, 

εξαρτάται από το μοριακό, οργανικό ή ιοντικό στρώμα που τα περιβάλλει. Έτσι, αν δοθεί 

επαρκής χρόνος, η διεσπαρμένη φάση συσσωματώνεται σε μεγαλύτερα σωματίδια. 

1.5.3 Κολλοειδής Σταθερότητα 

Συμφωνά με τις βασικές αρχές της θερμοδυναμικής, οι μεταβολές σε ένα θερμοδυναμικό 

σύστημα συμβαίνουν με σκοπό την μέγιστη δυνατή ελάττωση της ελεύθερης ενέργειας του 

συστήματος. Τα κολλοειδή συστήματα εξαιτίας της μεγάλης επιφάνειας που εμφανίζουν 

ανάμεσα στη διαχωριστική επιφάνεια του συνεχούς με το ασυνεχές μέσο καθίστανται 

ασταθή θερμοδυναμικά. Λόγω αυτής της μεγάλης επιφάνειας, η θερμοδυναμική ισορροπία 

επιτάσσει μείωση της ελεύθερης επιφανειακής ενέργειας. Η σταθερότητα των κολλοειδών 

καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι: 

1.5.3.1 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων 

Τα κολλοειδή σωματίδια που βρίσκονται σε ένα μέσο διασποράς πραγματοποιούν πάντα 

κίνηση Brown επομένως είναι πολύ συχνές οι συγκρούσεις ανάμεσα στα σωματίδια. Οι 

αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων αυτών καθορίζουν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό την σταθερότητα των κολλοειδών σωματιδίων. Δύο είναι οι βασικοί 

τύποι αυτών των αλληλεπιδράσεων, οι απωστικές και οι ελκτικές. Όταν υπερισχύουν οι 

ελκτικές δυνάμεις, τα σωματίδια θα συσσωματωθούν με αποτέλεσμα την καθίζηση του 

κολλοειδούς. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση όπου υπερισχύουν οι απωστικές δυνάμεις, το 

σύστημα θα βρίσκεται σε μία σταθερή κατάσταση και θα διατηρήσει τον κολλοειδή του 

χαρακτήρα, το οποίο είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

1.5.3.2 Δυνάμεις Van der Waals 

Οι δυνάμεις αυτές είναι η κύρια αιτία συσσωμάτωσης στα κολλοειδή συστήματα. Υπάρχουν 

ακόμα και αν τα άτομα ή τα μόρια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. Οι δυνάμεις Van der Waals 

οφείλονται σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ μόνιμων διπόλων, μεταξύ  μόνιμων και επαγόμενων 

διπόλων και μεταξύ επαγόμενων διπόλων. Με εξαίρεση τα έντονα πολικά μόρια, η κυριότερη 
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συνεισφορά στις δυνάμεις van der Waals είναι αυτή που προέρχεται από τις δυνάμεις μεταξύ 

επαγόμενων διπόλων (οι οποίες ονομάζονται δυνάμεις London). Οι δυνάμεις αυτές είναι 

σχετικά μικρής εμβέλειας και μπορούν να επικαλυφθούν από, τις μεγαλύτερης εμβέλειας, 

απωστικές δυνάμεις. Για να αποφευχθεί η συσσωμάτωση θα πρέπει να υπερνικηθούν οι 

ελκτικές δυνάμεις, μέσω σταθεροποίησης των κολλοειδών. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με 

σταθεροποίηση μέσω ηλεκτροστατικών απώσεων (αλληλεπίδραση ηλεκτρικών 

διπλοστοιβάδων) είτε μέσω στερικών αλληλεπιδράσεων. 

1.5.3.3 Ηλεκτροστατική Σταθεροποίηση 

Οι περισσότερες ουσίες όταν έρθουν σε επαφή με ένα πολικό μέσο όπως είναι το νερό 

αποκτούν ένα επιφανειακό ηλεκτρικό φορτίο. Έτσι, όταν σωματίδια διασπείρονται σε ένα 

υδατικό σύστημα εμφανίζουν ένα επιφανειακό φορτίο εξαιτίας του ιονισμού των 

επιφανειακών χημικών ομάδων τους ή προσρόφησης φορτισμένων μορίων ή ιόντων. Η 

ανάπτυξη τέτοιων φορτίων έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων 

του διαλύματος κοντά στην επιφάνεια των σωματιδίων, δημιουργώντας ένα στρώμα 

(αποτελούμενο από δύο μέρη) γύρω από αυτά με διαφορετική κατανομή ιόντων από αυτή του 

κυρίου όγκου του διαλύματος. Το εσωτερικό μέρος ονομάζεται στρώμα Stern (Stern layer) και 

αποτελείται από ιόντα τα οποία είναι ισχυρά συνδεδεμένα με τα σωματίδια, λόγω των 

ετερώνυμων φορτίων τους. Το εξωτερικό μέρος δημιουργείται από διάχυση ασθενέστερα 

συνδεδεμένων ιόντων του διαλύματος. Στο διάχυτο στρώμα υπάρχει ένα νοητό όριο μέσα στο 

οποίο ιόντα και μόρια διαλύτη αλληλεπιδρούν αρκετά ισχυρά με τη φορτισμένη επιφάνεια του 

σωματιδίου, σχηματίζοντας μια σταθερή οντότητα με το σωματίδιο. Το όριο αυτό ονομάζεται 

επίπεδο ολίσθησης (slipping plane). Το ηλεκτρικό δυναμικό το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό 

μέρος αυτού του ορίου (επίπεδο ολίσθησης) ονομάζεται ζ-δυναμικό (ζ-potential)62 και 

αποτελεί ένδειξη του επιφανειακού φορτίου των σωματιδίων. Για αυτό το λόγο απαντάται και 

με τον όρο φαινόμενο επιφανειακό φορτίο. Στην Εικόνα 1.11 που ακολουθεί παρουσιάζεται 

μια σχηματική απεικόνιση της διασποράς των ιόντων του διαλύματος γύρω από ένα 

φορτισμένο σωματίδιο, και ο προσδιορισμός του ζ-δυναμικού. 

Οι ηλεκτροστατικές απωστικές δυνάμεις είναι αποτέλεσμα της αλληλοδιείσδυσης των 

στρωμάτων διάχυσης των ηλεκτρικών διπλοστοιβάδων του κάθε φορτισμένου σωματιδίου. 

Το μέγεθος του ζ-δυναμικού  δίνει μια ένδειξη της δυναμικής σταθερότητας του κολλοειδούς 

συστήματος. Αν τα σωματίδια στο διάλυμα έχουν μεγάλη τιμή  ζ-δυναμικού, κατ’ απόλυτη 

τιμή, θα επικρατούσε η τάση να απομακρυνθούν το ένα από το άλλο και έτσι δεν θα 
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δημιουργείτο το κολλοειδές. Ωστόσο, αν τα σωματίδια έχουν τιμή ζ-δυναμικού κοντά στο 

μηδέν, τότε δεν υπάρχει καμία δύναμη να τα αποτρέψει από το να έρθουν κοντά και να 

συσσωματωθούν, λόγω των ελκτικών δυνάμεων Van der Waals. Για το λόγο αυτό, 

σωματίδια με ζ-δυναμικό μεγαλύτερο από ±40mV θεωρούνται θερμοδυναμικώς σταθερά. 

 

Εικόνα 1.11: Σχηματική απεικόνιση της διασποράς των ιόντων του διαλύματος γύρω από ένα 

φορτισμένο σωματίδιο, και προσδιορισμός του ζ-δυναμικού63 

1.5.3.4 Στερική Σταθεροποίηση 

Η στερική σταθεροποίηση των σωματιδίων επιτυγχάνεται μέσω πολυμερικής επικάλυψης της 

επιφάνειας τους. Όταν δύο τέτοιες επιφάνειες προσεγγίσουν η μία την άλλη, θα δεχθούν μία 

δύναμη καθώς τα εξωτερικά τους τμήματα αρχίσουν να διαπλέκονται. Αυτή η 

αλληλεπίδραση συνήθως οδηγεί σε απωστικές δυνάμεις επειδή η συμπίεση των πολυμερικών 

αλυσίδων των δύο επιφανειών δεν ευνοείται εντροπικά όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1264. Η 

στερική άπωση είναι δύσκολο να προβλεφθεί και να ποσοτικοποιηθεί, ενώ έχει περιγραφεί 

θεωρητικά για τα πολυμερή. Οι δυνάμεις που εμπλέκονται σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις 

εξαρτώνται α) από την ποσοτική κάλυψη των επιφανειών με πολυμερές, β) αν το πολυμερές 

είναι ελεύθερο μέσα στο διάλυμα ή χημειοροφημένο στην επιφάνεια των σωματιδίων και γ) 

από τη φύση του μέσου διασποράς, το οποίο καθορίζει τη διαμόρφωση των πολυμερικών 

αλυσίδων (έκταση ή συστολή). 
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Εικόνα 1.12: Ηλεκτροστατική και στερική σταθεροποίηση των σωματιδίων65 

1.5.3.5 Δυναμικό DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) 

Από την ισορροπία μεταξύ ελκτικών και απωστικών αλληλεπιδράσεων εξαρτάται η 

σταθερότητα του κολλοειδούς. Ένα κολλοειδές αιώρημα παραμένει σταθερό όταν οι 

απωστικές ηλεκτροστατικές δυνάμεις (VR) υπερισχύουν των ελκτικών (VA), με αποτέλεσμα 

τα σωματίδια να παραμένουν εν αιωρήσει και να μην μπορούν να έλθουν σε επαφή μεταξύ 

τους για να συσσωματωθούν όπως παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 1.13 που 

ακολουθεί. 

 

Εικόνα 1.13: Σχηματική απεικόνιση των διασωματιδιακών δυνάμεων. Η σταθερότητα των 

κολλοειδών είναι το αποτέλεσμα της επικράτησης των απωστικών δυνάμεων, ενώ επικράτηση των 

ελκτικών δυνάμεων οδηγεί σε συσσωμάτωση. 

Η θεωρία DLVO αφορά το συνολικό δυναμικό των αλληλεπιδράσεων, που παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 1.14, το οποίο είναι το άθροισμα των απωστικών (Coulomb) και ελκτικών (Van 

der Waals) δυνάμεων66. Η επίδραση των ελκτικών δυνάμεων Van der Waals θα είναι 
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κυρίαρχη στις μικρές και στις μεγάλες διασωματιδιακές αποστάσεις, ενώ στις ενδιάμεσες 

αποστάσεις θα επικρατεί η ηλεκτροστατική άπωση των διπλοστοιβάδων (δυνάμεις 

Coulomb). Στη δεύτερη περίπτωση δημιουργείται ένα ενεργειακό φράγμα (Vmax) όπου, 

όταν τα σωματίδια πλησιάσουν αρκετά και εάν η κινητική τους ενέργεια μετά από κάποια 

σύγκρουση είναι μικρότερη από αυτό, δεν είναι σε θέση να το περάσουν και το σύστημα δε 

συσσωματώνεται (Εικόνα 1.14). Γι’ αυτό, τα κολλοειδή αυτά χαρακτηρίζονται ως 

‘‘κινητικώς’’ σταθερά. 

 

Εικόνα 1.14: Συνολικό δυναμικό ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων συναρτήσει της μεταξύ τους 

απόστασης. 

 

Εικόνα 1.15: Το δυναμικό DLVO. 
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Στην καμπύλη του δυναμικού DLVO υπάρχει και ένα δεύτερο ελάχιστο (σε μεγαλύτερες 

διασωματιδιακές αποστάσεις) όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.15, στο οποίο μπορεί να 

υπάρξει μία σχετικά αδύναμη συσσωμάτωση των κολλοειδών σωματιδίων η οποία όμως 

είναι αντιστρέψιμη, σε αντίθεση με τη συσσωμάτωση των σωματιδίων στο πρώτο ελάχιστο 

η οποία είναι μη αναστρέψιμη (μικρές διασωματιδιακές αποστάσεις). 

Τα κολλοειδή που έχουν σταθεροποιηθεί μέσω επιφανειακού φορτίου (ηλεκτροστατική 

σταθεροποίηση) είναι πολύ ευαίσθητα στην παρουσία ηλεκτρολυτών. Η αύξηση της 

συγκέντρωσης των ηλεκτρολυτών εντός του διαλύματος έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση 

της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας, που έχει ως επακόλουθο τη μείωση ή και την εξαφάνιση του 

ενεργειακού φράγματος (Vmax). Εν τη απουσία του ενεργειακού φράγματος, η συνολική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων θα είναι καθαρά ελκτική και έτσι η σταθερότητα του 

κολλοειδούς θα καταρρεύσει με επακόλουθη συσσωμάτωση όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

1.16. 

 

Εικόνα 1.16: Η προοδευτική αύξηση της συγκέντρωσης των  ηλεκτρολυτών οδηγεί σε μείωση ή και 

εξαφάνιση του ενεργειακού φράγματος,  που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσωμάτωση του συστήματος. 

1.6 Οξείδια του Σιδήρου 

Τα νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η βιοσυμβατότητα και η ελάχιστη τοξικότητα που 

παρουσιάζουν σε συνδυασμό με την υπερπαραμαγνητική τους φύση λόγω του μεγέθους τους 

(<20nm), είναι αξιόλογες ιδιότητες που εκμεταλλευόμαστε σε βιοϊατρικές εφαρμογές όπως: 
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απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI), μαγνητική στόχευση φαρμάκων και θεραπεία 

του καρκίνου μέσω επαγόμενης μαγνητικής υπερθερμίας. Ο μαγνητίτης (Fe3O4) και ο 

μαγκεμίτης (γ-Fe2O3) είναι τα κυριότερα οξείδια του σιδήρου, ενώ ο αιματίτης (α-Fe2O3) και 

ο βουστίτης (FeO) που και αυτά είναι οξείδια του σιδήρου δεν αποτελούν αντικείμενο 

κλινικής μελέτης λόγω των ασθενών μαγνητικών ιδιοτήτων τους. 

1.6.1 Μαγνητίτης και Μαγκεμίτης 

Ο μαγνητίτης (Fe3O4) είναι ένα ορυκτό του σιδήρου και είναι το πιο μαγνητικό ορυκτό που 

υπάρχει στη γη. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σιδηρομαγνητικός και έχει 

θερμοκρασία Curie 805ºΚ (η θερμοκρασία αλλαγής από τη σιδηρομαγνητική συμπεριφορά 

στην παραμαγνητική). Η ιδιότητα που έχει ο μαγνητίτης να έλκει μικρά κομμάτια σιδήρου 

έκανε τον άνθρωπο από την αρχαιότητα να ανακαλύψει την έννοια του μαγνητισμού. 

Ο μαγνητίτης ανήκει σε μια σημαντική κατηγορία μεταλλικών οξειδίων, που ονομάζονται 

φερρίτες. Το σημαντικότερο δομικό χαρακτηριστικό του μαγνητίτη είναι ότι διαθέτει ιόντα 

σιδήρου σε δισθενή και τρισθενή οξειδωτική βαθμίδα, με αποτέλεσμα να μπορεί να 

λειτουργήσει και ως οξειδωτικό και ως αναγωγικό μέσο. Κρυσταλλώνεται σε ολοεδρία κατά 

το κυβικό σύστημα, έχει χρώμα σκούρο καφέ έως μαύρο και μεταλλική λάμψη. Βρίσκεται σε 

κοκκώδη και φλοιώδη συσσωματώματα υπό μορφή κόκκων με το όνομα «μαγνητίτης 

άμμος»67.  

Το ορυκτό αυτό περιέχει περίπου 72.4%wt. σίδηρο και 27.6% οξυγόνο και έχει δομή 

αντίστροφου σπινελίου, ενώ χημικά αναφέρεται ως επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου. Το 

σπινέλιο είναι μια κατηγορία μεικτών μεταλλικών οξειδίων με χημικό τύπο ΑΒ2Ο4. Συνήθως 

το Α είναι δισθενές άτομο, ατομικής ακτίνας 80-110pm (Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) και 

καταλαμβάνει θέσεις τετραεδρικής και οκταεδρικής συμμετρίας μέσα στον κρύσταλλο, ενώ 

το Β είναι τρισθενές άτομο ακτίνας 75-90pm (Ti, Fe, Al, Co) και καταλαμβάνει οκταεδρικές 

θέσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σπινελίου είναι το ορυκτό οξείδιο μαγνησίου και 

αργιλίου, MgAl2O4. Τα αντίστροφα σπινέλια έχουν τα Β άτομα στις τετραεδρικές θέσεις ενώ 

τα Α και Β στις οκταεδρικές .Στην Εικόνα 1.17 παρουσιάζεται η δομή του μαγνητίτη. Το 

αντίστροφο αυτό μοντέλο προτάθηκε για τον μαγνητίτη έτσι ώστε να εξηγηθεί η γρήγορη 

διαπίδυση (hoping) και συνεχής ανταλλαγή ηλεκτρονίων μεταξύ των Fe2+ και Fe3+ στις 

οκταεδρικές θέσεις. Γι’ αυτό το λόγο, η ακριβής χημική δομή του είναι [Fe3+(Fe3+Fe2+)O4]. 
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Εικόνα 1.17: Δομή του μαγνητίτη (α) Πολυεδρικό μοντέλο με εναλλασσόμενα οκταεδρικά και 

τετραεδρικά επίπεδα. (β) Μοντέλο σφαιρών με σκιαγραφημένη τη μοναδιαία κυψελίδα. (γ) Μοντέλο 

σφαιρών όπου απεικονίζονται τρείς οκτάεδρικες και δύο τετράεδρικές θέσεις67 

Ο μαγκεμίτης (γ-Fe2O3) είναι μέλος της οικογένειας των οξειδίων του σιδήρου. Έχει 

παρόμοια δομή με αυτή του μαγνητίτη, αλλά μόνο τα 5/6 των συνολικών τετραεδρικών και 

οκταεδρικών θέσεων καταλαμβάνονται από άτομα σιδήρου. Αποτελείται περίπου από 

69.9%wt. σίδηρο και 30.1% οξυγόνο67. Σε θερμοκρασία δωματίου, ο μαγνητίτης οξειδώνεται 

σε μαγκεμίτη με αργό ρυθμό, οδηγώντας σε ασθενέστερο μαγνητισμό. Ο μηχανισμός 

οξείδωσης είναι αρκετά περίπλοκος. H βασική διαφορά του με τον μαγνητίτη, είναι ότι όλα 

τα κατιόντα σιδήρου του μαγκεμίτη βρίσκονται στην τρισθενή κατάσταση (Fe3+)68. Οι 

ιδιότητες του μαγνητίτη και του μαγκεμίτη παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 1.169 

Πίνακας 1.1 : Φυσικές και μαγνητικές ιδιότητες των κυριότερων οξειδίων του σιδήρου 
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1.7 Μαγνητισμός 

Ο μαγνητισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο, υλικά και κινούμενα φορτισμένα 

σωματίδια ασκούν ελκτικές και απωστικές δυνάμεις, καθώς και ροπές, σε άλλα υλικά ή 

φορτισμένα σωματίδια. Ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως μαγνητικό, όταν έχει μη μηδενική 

μαγνητική ροπή. Μερικά γνωστά υλικά που διαθέτουν εύκολα ανιχνεύσιμες μαγνητικές 

ιδιότητες (ονομάζονται μαγνήτες) είναι το νικέλιο, ο σίδηρος, το κοβάλτιο, το γαδολίνιο και 

τα κράματά τους. Όλα τα υλικά επηρεάζονται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, από την 

παρουσία ενός μαγνητικού πεδίου. Η ύπαρξη μαγνητικών φαινομένων αποδίδεται στην 

τροχιακή κίνηση και στο spin των ηλεκτρονίων70. 

Όταν μαγνητικό πεδίο (Η) εφαρμόζεται σε υλικό, η απόκριση του υλικού ονομάζεται 

μαγνητική επαγωγή (Β). Η σχέση μεταξύ Η και Β είναι ιδιότητα του ίδιου του υλικού. Σε 

μερικά υλικά (όπως και στο κενό) το Β είναι γραμμικά ανάλογο του Η, αλλά εν γένει η 

σχέση τους είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Η Εξίσωση 1.4 περιγράφει τη σχέση που συνδέει 

αυτές τις δύο ποσότητες σε μονάδες SI: 

𝑩 =  𝝁𝟎(𝑯 +𝑴)              𝜠𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝟏. 𝟒 

                        

όπου 𝛍𝟎 είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού και Μ είναι η μαγνήτιση του μέσου. Το 

πεδίο ενός υλικού παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου ονομάζεται μαγνήτιση Μ και 

ορίζεται ως η μαγνητική ροπή (m) ανά μονάδα όγκου (V) και δίνεται από την Εξίσωση 1.5. 

𝜧 =
𝒎

𝑽
                                  𝜠𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝟏. 𝟓 

 

H Μ είναι ιδιότητα του υλικού και εξαρτάται τόσο από τις επιμέρους μαγνητικές ροπές των 

ιόντων, ατόμων ή μορίων, όσο και από τον τρόπο που οι ροπές αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Όλα τα υλικά είναι μαγνητικά ως ένα βαθμό. Η απόκρισή τους εξαρτάται από την 

ατομική τους δομή, την θερμοκρασία και το πεδίο. Παρουσία μαγνητικού πεδίου, οι 

μαγνητικές ροπές των ατόμων τείνουν να διευθετηθούν παράλληλα με αυτό, όμως η τάση 

αυτή αντισταθμίζεται από τις θερμικές τους κινήσεις71. 

Ο βαθμός απόκρισης ενός υλικού σε ένα εφαρμοζόμενο πεδίο ποσοτικοποιείται μέσω της 

μαγνητικής επιδεκτικότητας (χ) και καθορίζεται από την Εξίσωση 1.6 (νόμος Curie-Weiss).  
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𝝌 =
𝜧

𝜢
                                       𝜠𝝃ί𝝈𝝎𝝈𝜼 𝟏. 𝟔 

  

1.7.1 Τύποι Μαγνητισμού 

Όταν τοποθετηθεί ένα μαγνητικό υλικό εντός μαγνητικού πεδίου, μπορεί να παρατηρηθεί 

αύξηση ή μείωση της πυκνότητας των δυναμικών γραμμών που διαπερνούν το υλικό. Γενικά, 

η πυκνότητα της ροής εντός ενός υλικού είναι διαφορετική από ότι έξω από αυτό. Τα 

μαγνητικά υλικά μπορούν να ενταχθούν σε κατηγορίες ανάλογα με τη διαφορά ανάμεσα 

στην εξωτερική και εσωτερική μαγνητική ροή όπως παρατηρείτε στην Εικόνα 1.18. Αν η 

πυκνότητα μέσα στο υλικό είναι μικρότερη απ’ ότι έξω από το υλικό, τότε το υλικό αυτό 

ονομάζεται διαμαγνητικό. Τα υλικά αυτά έχουν την τάση να αποκλείουν το μαγνητικό πεδίο 

από το εσωτερικό τους. Αν η πυκνότητα στο εσωτερικό είναι μεγαλύτερη από ότι στο 

εξωτερικό, τότε το υλικό είναι είτε παραμαγνητικό είτε σιδηρομαγνητικό. Το πρόθεμα 

αναφέρεται στην φύση των αλληλεπιδράσεων της σύζευξης μεταξύ των ηλεκτρονίων μέσα 

στο υλικό. 

 

Εικόνα 1.18: Διαφοροποιήσεις στην πυκνότητα των δυναμικών γραμμών εντός του υλικού ανάλογα 

με το είδος του72 
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Ανάλογα με τη συμπεριφορά των υλικών στην επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

συναντώνται οι ακόλουθοι τύποι μαγνητισμού. 

 Ο διαμαγνητισμός είναι μια πολύ ασθενής μορφή μαγνητισμού, η οποία δεν είναι 

μόνιμη και διαρκεί μόνο όσο εφαρμόζεται ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Στα 

διαμαγνητικά  υλικά, χωρίς την παρουσία κάποιου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, σε 

κάθε άτομο, οι ροπές λόγω των ηλεκτρονιακών spin είναι αντίρροπες μεταξύ τους 

όπως επίσης και οι μαγνητικές ροπές λόγω της τροχιακής κίνησης των ηλεκτρονίων, 

με αποτέλεσμα, μακροσκοπικά, η ολική μαγνητική ροπή να είναι μηδενική. Υπό την 

επίδραση ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου τα τροχιακά των ηλεκτρονίων των 

ατόμων τροποποιούνται, διότι σύμφωνα με το νόμο του Laplace ένα ηλεκτρικό 

φορτίο όταν κινείται εντός ενός μαγνητικού πεδίου αποκλίνει από την πορεία του. 

Aυτή η τροποποίηση των τροχιακών και επομένως των μαγνητικών ροπών των 

ατόμων, οδηγεί στο σχηματισμό μικρών μαγνητικών διπόλων μέσα στα άτομα που 

αντιτίθενται στο εξωτερικό πεδίο, με συνέπεια ένα αρνητικό μαγνητικό αποτέλεσμα. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια την άπωση των διαμαγνητικών υλικών από κάποιο μόνιμο 

μαγνήτη. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν πολύ μικρή μαγνήτιση Μ, αρνητικές τιμές 

επιδεκτικότητας χ = -10-5 και πολύ μικρές σχετικές διαπερατότητες, λίγο μικρότερες 

από τη μονάδα. Παράδειγμα διαμαγνητικών υλικών είναι ο χαλκός, ο άργυρος, ο 

χρυσός, το διαμάντι και το βισμούθιο. 

 Στα παραμαγνητικά υλικά οι μαγνητικές ροπές που σχετίζονται με τα ηλεκτρόνια και 

τα spin τους μέσα σ’ ένα άτομο δεν αλληλοαναιρούνται απουσία εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. Συνεπώς, κάθε άτομο έχει μια μικρή μαγνητική ροπή η διεύθυνση 

της οποίας όμως είναι τυχαία, γι’ αυτό και η ολική μαγνητική ροπή μιας μεγάλης 

περιοχής δείγματος, όπως και η ολική μαγνήτιση Μ, είναι μηδενικές απουσία 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Όταν εφαρμοστεί εξωτερικό πεδίο τότε τα μαγνητικά 

δίπολα προσανατολίζονται ελαφρώς κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου και 

δίνουν μία μη μηδενική μαγνήτιση Μ παράλληλη προς αυτό. Τα παραμαγνητικά 

υλικά έλκονται ελαφρά από ένα μόνιμο μαγνήτη. Όπως ο διαμαγνητισμός, έτσι και ο 

παραμαγνητισμός είναι ένα αντιστρεπτό φαινόμενο. Στα παραμαγνητικά υλικά, οι 

μαγνητικές επιδεκτικότητες έχουν μικρές θετικές τιμές χ= 10-6-10-2 και οι σχετικές 

διαπερατότητες είναι λίγο μεγαλύτερες από τη μονάδα. Παράδειγμα παραμαγνητικών 

υλικών είναι το αλουμίνιο, το μαγγάνιο και ο λευκόχρυσος. 
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 Σε αντίθεση με τα παραμαγνητικά και τα διαμαγνητικά υλικά, κατά το 

σιδηρομαγνητισμό στα σιδηρομαγνητικά υλικά, τα άτομα απουσία εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου, παρουσιάζουν πολύ ισχυρές μαγνητικές ροπές που οφείλονται 

στα ασύζευκτα ηλεκτρονιακά spin στα 3d τροχιακά. Αυτές οι μαγνητικές ροπές 

συσχετίζονται και δημιουργούν περιοχές μαγνητικών περιοχών ή περιοχών Weiss, 

διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, από ομόρροπα spin. Οι διαστάσεις των περιοχών 

αυτών εξαρτώνται από την προηγούμενη μαγνητική κατάσταση του υλικού και τη 

φύση του και ποικίλουν από 1 μm μέχρι και μερικά χιλιοστά. Τα όρια ανάμεσα στις 

μαγνητικές περιοχές ονομάζονται τοιχώματα Bloch. Εκεί, η διεύθυνση των 

μαγνητικών ροπών αλλάζει συνεχώς και σταδιακά. Στην Eικόνα 1.19 που ακολουθεί 

φαίνεται ένα τέτοιο τοίχωμα Bloch ανάμεσα σε δύο περιοχές Weiss 

 

 

Εικόνα 1.19: Τοίχωμα Bloch ανάμεσα σε δυο μαγνητικές περιοχές Weiss73 

 

Σε μακροσκοπική κλίμακα όμως η ολική μαγνήτιση Μ απουσία εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν, διότι οι περιοχές είναι τυχαία προσανατολισμένες και 

οι μαγνητικές ροπές των διαφόρων ατόμων αλληλοαναιρούνται. Όταν εφαρμοστεί 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο η συνολική μαγνήτιση είναι μεγάλη δίνοντας πολύ 

μεγάλες επιδεκτικότητες χ= 50-104. Στη συνέχεια, όταν το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 

απομακρυνθεί, οι μαγνητικές ροπές των διαφόρων ατόμων διατηρούν τον 

προηγούμενο προσανατολισμό τους και παραμένει μια ολική μόνιμη μαγνήτιση Μ. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η μαγνήτιση ενός σιδηρομαγνητικού υλικού είναι διαφορετική 

σε μακροσκοπική κλίμακα μετά την απομάκρυνση ενός εξωτερικού πεδίου, δηλαδή η 

μαγνητική του κατάσταση εξαρτάται από την προηγούμενή του κατάσταση. Έτσι, η 

εξάρτηση της μαγνήτισης Μ από το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο δεν είναι 

γραμμική αλλά σχηματίζει ένα βρόγχο υστέρησης ο οποίος φαίνεται στην Εικόνα 

1.21. Επιπλέον, οι τιμές της επιδεκτικότητας και της διαπερατότητας δεν είναι 

σταθερές αλλά μεταβάλλονται. Παράδειγμα σιδηρομαγνητικών υλικών είναι ο 

σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο. 



31 
 

 Κατά τον αντισιδηρομαγνητισμό, στα υλικά παρουσία μαγνητικού πεδίου 

παρατηρείται αντιπαράλληλος προσανατολισμός των μαγνητικών ατομικών ροπών με 

αποτέλεσμα το μηδενισμό της εσωτερικής τους μαγνητικής ροπής. Τέτοια 

συμπεριφορά παρουσιάζουν τα μεταβατικά στοιχεία Cr και Mn όπως και ενώσεις των 

μεταβατικών στοιχείων με αμέταλλα, όπως MnO, NiO και MnS. Η διαφορά μεταξύ 

σιδηρομαγνητισμού και αντισιδηρομαγνητισμού  βρίσκεται στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μαγνητικών ροπών γειτονικών ατόμων όπως δείχνει η Εικόνα 1.20, 

δηλαδή εάν αυτές ενισχύονται ή αντιτίθενται η μία στην άλλη αντίστοιχα  

 

Εικόνα 1.20: Ευθυγράμμιση μεμονομένων ατομικών μαγνητικών ροπών για τους διάφορους τύπους 

μαγνητισμού69 

 Στο σιδηριμαγνητισμό, τα ιόντα από τα οποία αποτελούνται τα υλικά παρουσιάζουν 

διαφορετικές μαγνητικές ροπές, οι οποίες υπό την επίδραση ενός εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου προσανατολίζονται αντιπαράλληλα, δηλαδή κάποια ιόντα 

προσανατολίζουν τις μαγνητικές τους ροπές παράλληλα προς το πεδίο και κάποια 

άλλα αντίθετα. Επειδή όμως οι μαγνητικές ροπές των διαφορετικών ιόντων είναι 

διαφορετικού μεγέθους, προκύπτει τελικά μια συνισταμένη μαγνητική ροπή διάφορη 

του μηδενός, η οποία προκαλεί ενίσχυση του μαγνητικού πεδίου. Όταν το υλικό αυτό 

βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, παρουσιάζει μεγάλες τιμές διαπερατότητας, όχι 

όμως τόσο μεγάλες όσο των σιδηρομαγνητών. Τα κυριότερα σιδηριμαγνητικά υλικά 

είναι οι φερρίτες, οι οποίοι είναι μικτά οξείδια του σιδήρου με άλλα μέταλλα. Oι 

φερρίτες έχουν και αυτοί μαγνητικές περιοχές και βρόγχους υστέρησης όπως τα 

σιδηρομαγνητικά υλικά.  
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 Ο υπερπαραμαγνητισμός είναι μία μοναδική ιδιότητα που εμφανίζουν οι νανοδομές 

που είναι κατασκευασμένες από σιδηρομαγνητικό ή σιδηριμαγνητικό υλικό και 

βρίσκονται κάτω από ένα ορισμένο μέγεθος (10 – 20 nm). Ειδικά για την  περίπτωση 

των οξειδίων του σιδήρου, το μέγεθος αυτό παίρνει τιμές <20nm. Η ονομασία αυτή 

έχει δοθεί επειδή τα σωματίδια δείχνουν συμπεριφορά παρόμοια με αυτή των 

παραμαγνητικών υλικών, αλλά με πολύ μεγαλύτερες μαγνητικές ροπές. Έτσι, σε 

μεγέθη μικρότερα απο ~20nm τα νανοσωματίδια αυτά εμφανίζουν 

υπερπαραμαγνητική συμπεριφορά, ενώ σε μεγέθη >20nm εμφανίζουν σιδηρό- ή 

σιδηριμαγνητική συμπεριφορά. Σε ενδιάμεσες περιπτώσεις η αύξηση του μεγέθους 

των νανοκρυσταλλιτών οδηγεί σε αύξηση των μαγνητικών ιδιοτήτων τους (αύξηση 

της μαγνήτισης κόρου) όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.21. 

 

 

Εικόνα 1.21: Αριστερά: Καμπύλες υστέρησης (Μαγνήτιση Vs Ένταση μαγνητικού πεδίου) για τα 

σιδηρο-, δια-, παρα- και υπερ-παραμαγνητικά υλικά. Τα σιδηρομαγνητικά υλικά παρουσιάζουν 

βρόγχο υστέρησης, λόγω παραμένουσας μαγνήτισης μετά την απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου. 

Τα υπερπαραμαγνητικά υλικά εμφανίζουν υψηλότερη μαγνητική ροπή (Μαγνήτιση) σε σχέση με τα 

παραμαγνητικά, ενω η μαγνητική ροπή είναι μηδενική μετά την απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου 

(απουσία βρόγχου υστέρησης και παραμένουσας μαγνήτισης)18. Δεξιά: Εξάρτηση της μαγνήτισης 

κόρου απο το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών74 

1.7.2 Απόκριση σε εξωτερικά μαγνητικά πεδία 

Στις εφαρμογές των μαγνητικών νανοκολλοειδών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

μαγνητική τους ροπή. Τα μαγνητικά νανοκολλοειδή που παρασκευάζονται, έχουν συνήθως 

μεγέθη της τάξης των 5-20 nm. Σε αυτά τα μεγέθη, ένα σημαντικό μέρος των ατόμων 
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βρίσκεται στην επιφάνεια των σωματιδίων (υψηλός λόγος επιφάνειας/όγκο). Τα spin όμως 

αυτών των ατόμων, τείνουν να δυσκολεύονται να ευθυγραμμιστούν με το εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο, παρουσιάζοντας έτσι μία ελαφριά απόκλιση, σε αντίθεση με τα spin των 

εσωτερικών ατόμων. Έτσι, στην επιφάνεια του νανοσωματιδίου δημιουργείται ένα στρώμα 

μη-ευθυγραμμισμένων spin, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής μαγνήτισης 

του νανοσωματιδίου. Η διαφορετική αυτή ευθυγράμμιση των spin των ατόμων 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.22. 

 

Εικόνα 1.22: Σχηματική απεικόνιση της διαφορετικής ευθυγράμμισης των επιφανειακών spin στα 

νανοσωματίδια74 

Το γεγονός αυτό, δυσχεραίνει τον έλεγχο της κίνησης τους στον οργανισμό με τη χρήση 

μαγνητικών πεδίων. Επομένως, περιορίζει και τη χρήση τους σε εφαρμογές μαγνητικής 

στόχευσης ιστών. Ένας τρόπος για να αυξηθεί η μαγνητική ροπή των σωματιδίων, είναι να 

αυξηθεί αρκετά το μέγεθός τους. Κάτι τέτοιο όμως, θα σήμαινε την μετάβαση των SPIONs 

από την υπερπαραμαγνητική στη σιδηρομαγνητική συμπεριφορά (κρίσιμη διάμετρος ~20nm 

για Fe3O4), με αποτέλεσμα τα νανοσωματίδια να μην διασπείρονται πλέον αποτελεσματικά. 

Μία μέθοδος για την αντιμετώπιση αυτού του εμποδίου, είναι η σύνθεση κολλοειδών 

πλειάδων (colloidal clusters) μαγνητικών νανοκρυσταλλιτών με τη μορφή που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.23. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται το πλεονέκτημα της 

αύξησης της μαγνητικής ροπής ανά κολλοειδές σωματίδιο (δηλαδή του όγκου μαγνητικού 

υλικού ανά κολλοειδές σωματίδιο), με ταυτόχρονη διατήρηση των υπερπαραμαγνητικών 

χαρακτηριστικών. Η σημασία της αύξησης του όγκου του μαγνητικού υλικού ανά κολλοειδές 

σωματίδιο, γίνεται καλύτερα αντιληπτή, αν ληφθεί υπόψη πως η απόκριση ενός μαγνητικού 

σωματιδίου σε βαθμίδα μαγνητικού πεδίου περιγράφεται από την Εξίσωση 1.7 που 

ακολουθε75. 
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                                                                                                                                 Εξίσωση 1.7 

 

όπου F η μαγνητική δύναμη που ασκείται στο μαγνητικό υλικό, Vt ο συνολικός όγκος του 

μαγνητικού υλικού που υπάρχει σε κάθε κολλοειδές σωματίδιο, B η μαγνητική επαγωγή και 

Ms η μαγνήτιση κόρου. Οπότε, η παράμετρος που καθορίζει το πως αποκρίνεται το 

κολλοειδές σωματίδιο είναι το ποσό του μαγνητικού υλικού που συμμετέχει σε κάθε πλειάδα, 

ο όρος Vt δηλαδή της Εξίσωσης 1.7. 

 

 

Εικόνα 1.23: Αριστερά: Μεμονωμένα μαγνητικά κολλοειδή. Δεξια: Κολλοειδής πλειάδα μαγνητικών 

νανοκρυσταλλιτών71 

1.8 Μέθοδοι σύνθεσης μαγνητικών 

νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος μεθόδων για την παρασκευή 

μαγνητικών νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου. Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να είναι 

φυσικές, όπως η μηχανική λειοτρίβιση, οι συνηθέστερες όμως είναι οι χημικές συνθετικές 

μέθοδοι, που περιλαμβάνουν αντιδράσεις υδρόλυσης και θερμόλυσης πρόδρομων 

ενώσεων76,77. Αλλά και αρκετές παραλλαγές αυτών των μεθόδων, όπως υδρόλυση με χρήση 

υπερήχων78, μικροκυμάτων, sol-gel, μικρογαλακτώματος, συγκαταβύθισης. Επίσης 

απατώνται η μέθοδος αέριας φάσης79, και η μέθοδος στερεάς φάσης80,81. 
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Ιδανικά οι συνθετικές μέθοδοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν νανοσωματίδια με 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο της μικροδομής και των φυσικοχημικών 

χαρακτηριστικών. Μερικά κρίσιμα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προκύπτουν από 

αυτές τις μεθόδους είναι82: 

α) To μέγεθος των νανοκρυστάλλων.  

β) H κατανομή του μεγέθους των νανοκρυστάλλων να είναι όσο το δυνατόν στενότερη. 

γ) Η υψηλή κρυσταλλικότητα και η επιθυμητή κρυσταλλική δομή. 

Αυτό επιτρέπει την καλύτερη ρύθμιση των τελικών ιδιοτήτων των προϊόντων. Χρήσιμη είναι 

επίσης και η ικανότητα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων χημικώς σταθερών προϊόντων. 

Σήμερα, οι μέθοδοι της υγρής χημικής σύνθεσης είναι οι πιο ανεπτυγμένες στην παραγωγή 

κολλοειδών νανοσωματιδίων, καθώς δίνουν το πλεονέκτημα της ελεγχόμενης 

κρυστάλλωσης των μοριακών πρόδρομων μεταλλικών ενώσεων παρουσία οργανικών 

επιφανειακών τροποποιητών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τον περιορισμό των 

διαστάσεων στην νανοκλίμακα, την εξασφάλιση της κολλοειδούς σταθερότητας των 

νανοκρυσταλλιτών και την παρουσία χημικών ομάδων.  

Η κατηγορία της υγρής χημικής σύνθεσης μπορεί να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες. Στις 

υδρολυτικές και στις θερμολυτικές μεθόδους. Οι υδρολυτικές μέθοδοι, βασίζονται κυρίως 

στην υδρόλυση δισθενών και τρισθενών ιόντων σιδήρου, ενώ οι θερμολυτικές τεχνικές 

στηρίζονται στην θερμόλυση σίδηρο-οργανικών ενώσεων76. 

1.8.1 Υδρολυτικές Τεχνικές 

Ανάμεσα στις υδρολυτικές συνθετικές τεχνικές, είναι η καταβύθιση από υδατικά διαλύματα 

η οποία είναι η πιο σημαντική και ευρέως χρησιμοποιούμενη καθώς είναι απλή. 

Χρησιμοποιούνται μη τοξικές ενώσεις σε όλη την πορεία της σύνθεσης, γι' αυτό δεν είναι 

τυχαίο ότι όλα τα MNPs που έχουν εγκριθεί για κλινικές και προκλινικές εφαρμογές 

προέρχονται από αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο γνωστές μέθοδοι αυτής της 

συνθετικής προσέγγισης76. 
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1.8.1.1 Υδρολυτική αλκαλική συγκαταβύθιση με δυο 

πρόδρομες ενώσεις σιδήρου 

Με αυτή την μέθοδο, υδατικά διαλύματα σιδηρούχων (Fe+2) και σιδηρικών (Fe+3) ιόντων 

σιδήρου, παρουσία περίσσειας υδροξυλίων (αλκαλικό περιβάλλον), οδηγούν ταχύτατα στην 

παρασκευή σωματιδίων μαγνητίτη83, σύμφωνα με την Αντίδραση 1.1 που ακολουθεί. 

𝐹𝑒
2
 +  2𝐹𝑒

3
 +  8 𝑂𝐻


   𝐹𝑒 3𝑂 4  +  4𝐻 2 𝑂             αντίδραση 1.1 

 

Το μέγεθος μειώνεται όσο το pH και η ιονική ισχύς στο διάλυμα αυξάνονται, δεδομένου ότι 

και οι δύο παράμετροι καθορίζουν την χημική σύσταση της επιφάνειας των αναπτυσσόμενων 

νανοσωματιδίων και συνεπώς, το ηλεκτροστατικό φορτίο της επιφάνειας των 

σωματιδίων81,84.Το γεγονός αυτό φαίνεται και στην Εικόνα 1.24 που ακολουθεί. Όπως 

φαίνεται στην ίδια εικόνα, έχουν αναφερθεί μεγέθη των 12 nm με αυτήν την τεχνική, αλλά 

πρέπει να σημειωθεί πως αυτά τα αποτελέσματα αναφέρονται σε σύνθεση χωρίς την 

παρουσία επιφανειακών τροποποιητών. 

 

Εικόνα 1.24: Μέση διάμετρος των μαγνητικών νανοσωματιδίων όπως διαμορφώνεται σε 

διαφορετικό pH και σε μεταβαλλόμενη ιοντική ισχύ (NaNO3)81 
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1.8.1.2 Υδρολυτική αλκαλική καταβύθιση με μία πρόδρομη 

ένωση του σιδηρού 

Μία ακόμη μέθοδος υδρολυτικής αλκαλικής καταβύθισης είναι αυτή που βασίζεται στη 

χρήση μίας μόνο πρόδρομης ένωσης σιδήρου (συγκεκριμένα άλατος του δισθενούς 

σιδήρου), σε αντίθεση με την προηγούμενη μέθοδο η οποία απαιτεί δύο πρόδρομες 

ενώσεις. Στην καταβύθιση από Fe
+2 η ανάπτυξη του πλέγματος του μαγνητικού οξειδίου 

του σιδήρου λαμβάνει χώρα μέσω της αρχικής παραγωγής Fe(OH)2 και αντιδράσεων 

αφυδάτωσης, συμπύκνωσης και οξείδωσης σύμφωνα με τις Αντιδράσεις 1.2 , 1.3 που 

ακολουθούν: 

 

Fe+2 +  2OH− +  xH2O→ Fe
II(OH)2 ∙ (H2O)x                      (1.2) 

2FeII(OH)2 ∙ (H2O)x + O2
αφυδάτωση,   συμπύκνωση
→                 FeIII2 O3 + (x + 1)H2O + 2OH

−(1.3) 

Σε αντίθεση με την περίπτωση της συγκαταβύθισης, αυτή η πορεία διαρκεί για αρκετά 

λεπτά της ώρας (~30 min). Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι τα παραγόμενα MNPs έχουν μεγαλύτερο 

μέγεθος σε σχέση με αυτά που παράγονται με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης85,86. Το 

μέγεθος έχει σημαντική επίδραση στις μαγνητικές ιδιότητες και επομένως στις ζητούμενες 

εφαρμογές. 

Μια ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή νανοσωματιδίων είναι αυτή 

του μικρογαλακτώματος87 και ανήκει στις υδρολυτικές τεχνικές μαγνητικών κολλοειδών. Η 

μέθοδος αυτή είναι μια καλή επιλογή όσο αναφορά γενικά τον έλεγχο μεγέθους καθώς 

επιτρέπει τις χημικές αντιδράσεις για την παρασκευή νανοσωματιδίων να λαμβάνουν χώρα 

εγκλωβισμένες στο εσωτερικό των κοιλοτήτων της διεσπαρμένης φάσης, δηλαδή στο 

εσωτερικό του γαλακτωματοποιητή, έτσι ώστε να εμποδίζεται ο σχηματισμός 

συσσωματωμάτων και να υπάρχει μικρή διασπορά μεγέθους των νανοσωματιδίων. Κύριο 

χαρακτηριστικό ενός γαλακτώματος είναι η σταθερότητά του. Μειονεκτήματα της μεθόδου 

αποτελούν οι διαδικασίες καθαρισμού που απαιτούνται για την απομάκρυνση των 

επιφανειοδραστικών και η μικρή ποσότητα νανοσωματιδίων που παράγονται, η οποία 

περιορίζεται από την φύση της μεθόδου. 
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1.8.2 Θερμολυτική μέθοδος 

Σε αντίθεση με την υδρολυτική μέθοδο παρασκευής MNPs, η θερμολυτική μέθοδος 

βασίζεται στη θερμική αποδόμηση οργανομεταλλικών ενώσεων του σιδήρου σε οργανικούς 

διαλύτες υψηλού σημείου ζέσεως (250 – 300 οC ). Τα νανοσωματίδια που λαμβάνονται είναι 

συνήθως μεγέθους 4 nm έως 20 nm. Η διάσπαση οργανομεταλλικών συμπλόκων σιδήρου 

παρουσία επιφανειοδραστικών μορίων, χρησιμοποιώντας οργανικούς διαλύτες με υψηλές 

θερμοκρασίες βρασμού, έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή MNPs με πολύ καλό έλεγχο 

μεγέθους και πολύ μικρή διασπορά76,81. Η ανάπτυξη του πλέγματος του οξειδίου, πιστεύεται 

ότι λαμβάνει χώρα μέσω δημιουργίας και ανασυνδυασμού ριζών88. Τα δομικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων εξαρτώνται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία σύνθεσης 

και ο ρυθμός αύξησής της, η συγκέντρωση των αντιδραστηρίων, η φύση του διαλύτη και 

των προδρόμων μεταλλικών ενώσεων, ακόμη και της ταχύτητας με την οποία προστίθενται 

τα αντιδραστήρια. 

1.9 Σταθεροποίηση των MIONs με επιφανειακή 

τροποποίηση 

Ένα σημαντικό στάδιο για την παρασκευή και χρήση των μαγνητικών νανοσωματιδίων 

αποτελεί η χημική τροποποίηση της επιφάνειας τους, με στόχο να καταστούν λειτουργικά, 

ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Η κατάλληλη επιφανειακή 

τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της βιοσυμβατότητας των MIONs, την 

ενίσχυση της κολλοειδούς τους σταθερότητας σε φυσιολογικές συνθήκες (pH, ιοντική ισχύς), 

την ικανότητα εκλεκτικής προσκόλλησης σε συγκεκριμένες ουσίες-στόχους, τη δυνατότητα 

να αποφεύγουν βιολογικές διαδικασίες (φαγοκυττάρωση, οψωνινοποίηση) και να 

μεταφέρουν φαρμακοδραστικές ενώσεις. Η παρουσία κατάλληλων τερματικών χημικών 

ομάδων στην επιφάνεια των MIONs, επιτρέπει την παραπέρα ανάπτυξη και τροποποίηση 

των υβριδικών κολλοειδών, ανάλογα με την επιθυμητή κάθε φορά εφαρμογή. Στην ιδανική 

περίπτωση, ένα υβριδικό κολλοειδές για να δράσει επιτυχώς ως νανοφορέας, πρέπει να έχει 

τέτοια αρχιτεκτονική ώστε να προσδίδει στο σύστημα πολυλειτουργικότητα. Η επιφανειακή 

τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια της σύνθεσης των 

νανοκρυσταλλιτών, με παρουσία κατάλληλων μονομερών ή πολυμερών89,90, είτε μετά το 
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πέρας της σύνθεσης. Η τροποποίηση της επιφάνειας των MIONs μπορεί να γίνει άμεσα ή 

έμμεσα71 

1.9.1 Άμεση επιφανειακή τροποποίηση 

Η άμεση τροποποίηση περιλαμβάνει τη φυσική ή χημική σύνδεση μορίων και πολυμερών 

στην επιφάνεια των μαγνητικών νανοσωματιδίων20,91,92. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

πολυμερικών επιφανειακών τροποποιητών αποτελούν η πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG), η 

δεξτράνη, η χιτοζάνη, τα αλγινικά και η πολυβινυλική αλκοόλη (PVA). Επίσης, μεταξύ 

άλλων, χρησιμοποιούνται τα πολυμερή: πολυακριλικό οξύ (PAA), πολυγαλακτικό οξύ 

(PLA), συμπολυμερές γαλακτικού-γλυκολικού οξέος (PLGA) και πολυαιθυλενιμίνη 

(PEI)90,93. Η PEG είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πολυμερές, για το σκοπό αυτό, λόγω 

των αξιόλογων ιδιοτήτων της. Πρόκειται για ένα βιοσυμβατό και μη  τοξικό πολυμερές, ενώ 

δεν επάγει ανοσοαποκρίσεις όσο άλλα πολυμερή. Λόγω του υδρόφιλου και μη ιοντικού 

χαρακτήρα της, προσδίδει μεγάλη κολλοειδή σταθερότητα, ενώ παρουσιάζει μικρότερη 

επιδεκτικότητα για οψωνινοποίηση λόγω στερικής άπωσης με τα βιολογικά (μακρο)μόρια, με 

αποτέλεσμα την εξασφάλιση παρατεταμένου χρόνου κυκλοφορίας στο αίμα. Το γεγονός 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τη παθητική αλλά και την ενεργητική στόχευση94. Η 

πρόσδεση των τροποποιητών στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων επιτυγχάνεται μέσω 

ομοιοπολικής ή ηλεκτροστατικής σύνδεσης. Σε άλλες περιπτώσεις, η πρόσδεση γίνεται μέσω 

χημικών ομάδων, οι οποίες αναπτύσσουν δεσμούς υδρογόνου με τις επιφάνειες των 

μαγνητικών νανοσωματιδίων, όπως απεικονίζεται παρακάτω στην Εικόνα 1.2595 

 

Εικόνα 1.25: Διαδικάσια πρόσδεσης mPEG στην επιφάνεια των μαγνητικών νανοσωματιδίων μέσω 

δεσμών υδρογόνου.  α) δομή μορίου mPEG, β) ένωση mPEG με TsT, γ) αντίδραση β με ντοπαμίνη, 

δ) μαγνητικό νανοσωματίδιο επικαλυμμένο με mPEG95 
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1.9.2 Έμμεση επιφανειακή τροποποίηση 

(εγκλωβισμός σε κοίλες δομές) 

Η έμμεση τροποποίηση αφορά την ενκαψυλίωση των νανοσωματιδίων μέσα σε κατάλληλες 

διατάξεις όπως π.χ. τα λιποσώματα και τα μικκύλια96. Ο εγκλωβισμός των μαγνητικών 

νανοσωματιδίων σε λιποσώματα, μικκύλια και τεχνητά καψίδια πολυηλεκτρολυτών 

αποτελεί μια ελπιδοφόρα προσέγγιση που μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη 

χρήση των MIONs σε βιοϊατρικές εφαρμογές.  

Ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτελεί η μελέτη των J. Gao et al97, οι οποίοι 

εγκλώβισαν επιτυχώς υδρόφοβα υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου 

(διαμέτρου 8nm) σε πολυμερικά μικκύλια (PLA-b-PEG), μαζί με το αντικαρκινικό φάρμακο 

Δοξορουβικίνη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.26 

 

Εικόνα 1.26: Σχηματική απεικόνιση έμμεσης επιφανειακής τροποποίησης μαγνητικών 

νανοσωματιδίων, μέσω εγκλωβισμού τους σε πολυμερικά μικκύλια97 

1.9.3 Σταθεροποίηση MNPs με διπλά υδρόφιλα 

συμπολυμερή μέσω μεθόδων αυτό-οργάνωσης και 

Layer-by-Layer 

Μία ακόμη προσέγγιση για τον σχηματισμό σταθερών νανοδομών που έχει τύχει έντονου 

ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια είναι η αυτό-οργάνωση ανάμεσα σε φορτισμένες 

(υπερ)μοριακές δομές αντίθετου φορτίου μέσω εναπόθεσης κατά στρώσεις (Layer-by-Layer-

LbL) ή ηλεκτροστατικής σύμπλεξης98. Η LbL εναπόθεση αντίθετα φορτισμένων πολύ-

ηλεκτρολυτών είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα σχηματισμού υπερμοριακών δομών σε 
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διεπιφάνειες. Χρησιμοποιώντας αυτή την μέθοδο για την σύμπλεξη διεπιφανειών είναι 

δυνατή η ανάπτυξη πολυστρωματικών δομών αποτελούμενων από μακρομόρια διαφορετικού 

φορτίου ή/και ανόργανων νανοϋλικών99 (πχ, σωματίδια, πρωτεΐνες) με ποικίλες εφαρμογές 

όπως λεπτά υμένια ή υλικά επικάλυψης100 με αντι-ανακλαστικές101 αυτό-καθαριστικές 

ιδιότητες. 

Η ηλεκτροστατική σύμπλεξη υποδηλώνει την διαδικασία στην οποία η συναρμογή των 

(υπερ)μοριακών δομών πηγάζει από την σύζευξη των ηλεκτρικών φορτίων που βρίσκονται 

για παράδειγμα στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων ή κατά μήκος των συμπολυμερών. Η 

χρησιμότητα των διπλά υδρόφιλων δισυσταδικών συμπολυμερών ( ο όρος διπλά υδρόφιλα 

συμπολυμερή αναφέρεται σε συμπολυμερή αποτελούμενα από μια φορτισμένη και μια 

ουδέτερη συστάδα) έγκειται στην διαλυτότητα που παρουσιάζουν σε υδατικά μέσα όμως εν 

αντιθέσει με τα αμφίφιλα συμπολυμερή αυτό-οργανώνονται μόνο παρουσία δομών (μορίων, 

σωματιδίων, κλπ) αντίθετου φορτίου. Αυτού του είδους τα συμπολυμερή προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον στα μέσα της δεκαετίας του 1990 από την ερευνητική ομάδα του Kataoka που 

ήταν ο πρώτος που πρότεινε τον σχηματισμό πολύ-ιοντικών μικυλλίων μέσω σύμπλεξης 

αντίθετα φορτισμένων πολυπεπτιδικών συστάδων με τμήματα 

πολύ(αιθυλενογλυκόλης)102,103. Αυτές οι πρώτες προσπάθειες ανέδειξαν ότι οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε συμπολυμερή και αντίθετου φορτίου δομές 

μπορούν να παράγουν νέου τύπου κολλοειδή συστήματα. Τέτοιου τύπου κολλοειδή 

συστήματα σχηματίζονται αυθόρμητα μέσω απευθείας ανάμιξης και σχηματίζουν 

μικροδομές πυρήνα-κελύφους. Όσον αφορά τον μηχανισμό της σύμπλεξης, έχει γίνει πλέον 

αποδεκτό ότι οι κινητήριες δυνάμεις είναι ενθαλπικής και εντροπικής φύσης104,105. Η 

παράμετρος της ενθαλπίας στην ελεύθερη ενέργεια της σύμπλεξης συνδέεται με την σύζευξη 

των αντίθετων φορτίων. Η ενθαλπία της δέσμευσης αυτής εξαρτάται κυρίως από τις χημικές 

οντότητες που συμμετέχουν στην διαδικασία της σύμπλεξης106. Η συνεισφορά της εντροπίας 

στην ελεύθερη ενέργεια πηγάζει από την αποδέσμευση ιόντων αντίθετου φορτίου τα οποία 

αρχικά ήταν πυκνώς κατανεμημένα στην επιφάνεια των κολλοειδών σωματιδίων ή στις 

συστάδες των πολυμερών, καθώς επίσης και από την εκφύλιση των μεταφορικών και 

περιστροφικών βαθμών ελευθερίας των μακρομορίων στην νέα κατάσταση ισορροπίας 

τους107. Η ισορροπία ανάμεσα στην εντροπική και ενθαλπική συνεισφορά έχει σαν συνέπεια 

ποικίλες συμπεριφορές κατά την διάρκεια της σύμπλεξης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την 

συμπεριφορά μπορεί να διαδραματίσει ακόμα και το πρωτόκολλο που ακολουθείται για την 

σύμπλεξη, με την σειρά και τον τρόπο ανάμιξης των αντιδραστηρίων να αποδεικνύεται 
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μείζονος σημασίας98,108,109. Με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής σύμπλεξης έχει επιτευχθεί η 

συγκρότηση νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου σε πλειάδες (clusters) ποικίλων 

διαστάσεων και διαμορφώσεων110,111,112 διατηρώντας την κολλοειδή τους σταθερότητα 

(Εικόνα 1.27). 

 

Εικόνα 1.27: Μικρογράφημα TEM νανοκρυστάλλων οξειδίου του σιδήρου (a) πριν και (b) μετά την 

διαδικασία της ηλεκτροστατικής σύμπλεξης112 

Σε ένα ακόμη παράδειγμα οι P. Liu et al. παρασκεύασαν κοίλες πολύ-λειτουργικές 

βιοσυμβατές δομές με την μέθοδο LbL μέσω της ηλεκτροστατικής σύμπλεξης ανάμεσα σε 

έναν κατιοντικό πολυηλεκτρολύτη χιτοζάνης και μία υβριδική ανιοντική δομή αποτελούμενη 

από νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου τροποποιημένα με κιτρικό οξύ τα οποία στη 

συνέχεια τροποποιήθηκαν περαιτέρω με πολύ(αιθυλενογλυκόλη) συζευγμένη με φολικό οξύ 

σαν παράγοντα στόχευσης113. 

 

Εικόνα 1.28: Σχηματική απεικόνιση της σύνθεσης μέσω της μεθόδου LbL κοίλων πολυλειτουργικών 

νανοσφαιρών113 
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2 Τεχνικές Χαρακτηρισμού 

2.1 Ηλεκτρονική μικροσκοπία Διέλευσης 

(Transimission Electron Microscopy, TEM) 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης είναι μια σημαντική τεχνική χαρακτηρισμού γιατί έχει 

τη δυνατότητα να φτάσει σε διακριτική ικανότητα περίπου τα 0.15-0.35nm, εκμεταλλευόμενη 

την κυματική φύση των ηλεκτρονίων. Κατά την τεχνική αυτή, μια δέσμη ηλεκτρονίων 

διέρχεται από το δείγμα. Η προβολή της δέσμης αυτής αντιστοιχεί στο είδωλο του δείγματος. 

Η πηγή ηλεκτρονίων συνίσταται από νήμα βολφραμίου, το οποίο καθώς διατρέχεται από 

ηλεκτρικό ρεύμα εκπέμπει ηλεκτρόνια (θερμιονική εκπομπή) . Μεταξύ του νήματος (που 

αποτελεί την κάθοδο) και της ανόδου, εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού (της τάξης των 60-

200kV) η οποία επιταχύνει τα ηλεκτρόνια. Η πορεία και η κλίση των τροχιών των 

ηλεκτρονίων ρυθμίζεται από τους ηλεκτρομαγνητικούς φακούς (συμπυκνωτές φακοί), στους 

οποίους αλλάζοντας την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τους διαπερνά, μεταβάλλεται η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου και επομένως η δέσμη των ηλεκτρονίων μπορεί να εστιαστεί 

στο δείγμα. Αφού η δέσμη ηλεκτρονίων διέλθει του δείγματος, στη συνέχεια διέρχεται από 

μία σειρά αντικειμενικών φακών με στόχο τη συγκέντρωση της δέσμης στην οθόνη 

παρατήρησης. Όπως στην περίθλαση ακτίνων Χ, έτσι και στην ηλεκτρονική μικροσκοπία τα 

ηλεκτρόνια περιθλώνται από τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα του κρυστάλλου έτσι ώστε να 

ισχύει ο νόμος του Bragg (2d sinΘ = nλ). Μια σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας του 

TEM παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1 που ακολουθεί. 



44 
 

 

Εικόνα 2.1: Σχηματική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του TEM. 

Το δείγμα τοποθετείται σε ένα πολύ λεπτό grid (διάμετρος: 3mm, μέγεθος πόρων: 100μm 

max) το οποίο συνήθως είναι από χαλκό και στη συνέχεια εισάγεται σε μια ειδική υποδοχή 

του οργάνου. Το υπό προσδιορισμό δείγμα θα πρέπει να είναι πολύ λεπτό έτσι ώστε τα 

ηλεκτρόνια να το διαπερνούν, με συνέπεια να λαμβάνει χώρα ελαστική ή και καθόλου 

σκέδαση των ηλεκτρονίων (σε αντίθεση με την ηλεκτρονική μικροσκόπια σάρωσης όπου τα 

ηλεκτρόνια σταματούν μέσα στο δείγμα). Η συγκεκριμένη τεχνική απαιτεί το δείγμα να 

βρίσκεται υπό υψηλό κενό (τουλάχιστον  10-4  Torr), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι σκεδάσεις 

ηλεκτρονίων από μόρια του αέρα. Η εικόνα που λαμβάνεται σχηματίζεται πάνω σε οθόνη 

επικαλυμμένη με φθορίζουσα ουσία. Η οθόνη αυτή διεγείρεται από τα ηλεκτρόνια που 

πέφτουν επάνω της, αφού πρώτα έχουν διαπεράσει το δείγμα. Στα σημεία εκείνα όπου το 

δείγμα δεν είναι διαπερατό από τα ηλεκτρόνια δημιουργούνται σκοτεινές περιοχές, ενώ 

αντίθετα τα διαπερατά σημεία εμφανίζονται ως φωτεινές περιοχές. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα λήψης εικόνας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ψηφιακή μορφή, χάρη στη 

διάταξη με μικροκάμερες που υπάρχει ενσωματωμένη στο σύστημα114. Ο τρόπος με τον οποίο 

λειτουργεί το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης θέτει πολλούς περιορισμούς ως προς τη 

φύση των δειγμάτων που μπορούν να μελετηθούν. Κάποιες από τις ιδιότητες που θα πρέπει να 

έχει ένα δείγμα ώστε να μπορεί να παρατηρηθεί με ΤΕΜ είναι οι ακόλουθες: α) να μην είναι 

πτητικό, β) να αντέχει σε υψηλό κενό, γ) να είναι σταθερό στο βομβαρδισμό ηλεκτρονίων και 

δ) να είναι αρκετά λεπτό για να μπορούν να το διαπερνούν τα ηλεκτρόνια. Τέλος, το TEM 

θεωρείται καταστρεπτική τεχνική για το δείγμα λόγω της δυσκολίας ανάκτησης του 

δείγματος. 
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2.2 Περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD) 

Η τεχνική περίθλασης ακτίνων–Χ (X-Ray diffraction, XRD) είναι μία μη καταστρεπτική, 

αναλυτική τεχνική, μέσω της οποίας μπορούμε να αντλήσουμε ποιοτικές πληροφορίες ως 

προς την κρυσταλλογραφική δομή, το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών, την χημική σύσταση 

και τις φυσικές ιδιότητες ενός στερεού δείγματος, σε μορφή σκόνης ή ακόμη και λεπτού 

φιλμ. Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στην παρατήρηση της έντασης μίας σκεδαζόμενης 

ακτίνας Χ, η οποία χτυπά στο δείγμα, σαν συνάρτηση της γωνίας της προσπίπτουσας και 

ανακλώμενης ακτινοβολίας, της πόλωσης, του μήκους κύματος ή της ενέργειας[115]. Τα 

κρυσταλλικά υλικά όπως είναι ο μαγνητίτης και ο μαγκεμίτης αποτελούνται από σειρές 

ατόμων τακτικά τοποθετημένες μέσα στον κρύσταλλο. Από ένα θερμαινόμενο σύρμα 

παράγονται ηλεκτρόνια τα οποία επιταχύνονται λόγω μεγάλης διαφοράς δυναμικού (~ 40 

kV) και προσκρούουν σε μια άνοδο από χαλκό. Η άνοδος, σαν αποτέλεσμα της κρούσης, 

χάνει ηλεκτρόνια από την εσωτερική Κ στοιβάδα. Οι οπές που δημιουργούνται 

καταλαμβάνονται από ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας μεταβαίνοντας από υψηλότερη 

σε χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη. Η μετάπτωση των ηλεκτρονίων σε χαμηλότερη 

ενεργειακή στάθμη λόγω αυτής της μετάβασης αποδίδεται ως ακτίνες Χ. Η ακτινοβολία Χ 

προσκρούει πάνω στο δείγμα, τα άτομα στα επίπεδα Miller του κρυστάλλου την περιθλούν 

και στη συνέχεια αυτή προσπίπτει σε έναν ανιχνευτή. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

ηλεκτρικού διανύσματος της ακτινοβολίας Χ και των ηλεκτρονίων της ύλης, μέσα από την 

οποία διέρχεται, προκαλεί σκέδαση. Όταν μία δέσμη ακτίνων Χ σκεδάζεται στο οργανωμένο 

περιβάλλον του κρυστάλλου (διάταξη κρυσταλλογραφικών επιπέδων που περιέχουν τα 

περιοδικά διατεταγμένα άτομα, τα προαναφερθέντα επίπεδα Miller), συμβαίνει συμβολή 

(ενισχυτική ή καταστρεπτική) των σκεδαζόμενων ακτινών, επειδή οι αποστάσεις μεταξύ των 

κέντρων σκέδασης είναι του ίδιου μεγέθους με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 

Αποτέλεσμα αυτού του τύπου σκέδασης είναι η περίθλαση της ακτινοβολίας, η δημιουργία 

δηλαδή σφαιρικών κυμάτων χαρακτηριστικών της ατομικής διάταξης του κρυστάλλου και 

συνεπώς του προς εξέταση υλικού. Όταν μία δέσμη ακτίνων Χ προσκρούει στην επιφάνεια 

του κρυστάλλου με κάποια γωνία θ, ένα τμήμα της σκεδάζεται από το επιφανειακό στρώμα 

των ατόμων. Το μη σκεδαζόμενο τμήμα της δέσμης εισέρχεται στο δεύτερο στρώμα ατόμων 

όπου και πάλι ένα τμήμα σκεδάζεται, το υπόλοιπο εισέρχεται στο τρίτο στρώμα κ.ο.κ. όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 2.2 που ακολουθεί. Το αθροιστικό αποτέλεσμα της σκέδασης 

αυτής από τα τακτικά χωροθετημένα κέντρα του κρυστάλλου είναι η περίθλαση της δέσμης. 
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Εικόνα 2.2: Σχηματική απεικόνιση περίθλασης ακτίνων Χ από τα επίπεδα Miller115 

Αναλυτικότερα, η στενή δέσμη της ακτινοβολίας προσπίπτει στην επιφάνεια του κρυστάλλου 

με γωνία θ. Η σκέδαση είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με τα 

άτομα στα σημεία Ε, Ζ, Η. Εάν ισχύει ότι 𝛢𝛧 + 𝛧𝛤 = 𝑛λ, όπου n είναι ένας ακέραιος 

αριθμός (1, 2, 3...) και αντιστοιχεί στα κρυσταλλογραφικά επίπεδα, η σκεδαζόμενη 

ακτινοβολία θα βρίσκεται σε φάση στα σημεία ΕΓΔ και ο κρύσταλλος θα φαίνεται ότι 

ανακλά την ακτινοβολία Χ. Ισχύει όμως η σχέση ΑΖ+ ΖΓ = 2 d sin θ, όπου d είναι η 

απόσταση μεταξύ των επιπέδων του κρυστάλλου. Έτσι, η συνθήκη για ενισχυτική συμβολή 

της δέσμης για την γωνία θ δίνεται από την Εξίσωση 2.1: 

𝟐𝒅 𝐬𝐢𝐧 𝜽 = 𝒏𝝀                                 (Εξίσωση 2.1) 

Η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή ως εξίσωση του Bragg115.Οι ακτίνες Χ εμφανίζονται σαν 

να ανακλούνται από τον κρύσταλλο, μόνο όταν η γωνία πρόσπτωσης ικανοποιεί την 

Εξίσωση 2.1, σε κάθε άλλη γωνία η συμβολή είναι καταστρεπτική, ακυρώνοντας τα 

σφαιρικά κύματα το ένα το άλλο. 

Προϋποθέσεις για την περίθλαση ακτίνων Χ είναι:  

α) οι αποστάσεις μεταξύ των στρωμάτων των ατόμων πρέπει να είναι περίπου ίδιες με το 

μήκος κύματος ακτινοβολίας και 

β) α κέντρα σκέδασης πρέπει να κατανέμονται στο χώρο με υψηλή κανονικότητα. 

Η αξία των τεχνικών περίθλασης ακτίνων Χ βασίζονται στο ότι το φάσμα περίθλασής τους 

είναι μοναδικό για κάθε κρυσταλλική ουσία. 
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2.3 Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGΑ) 

Η θερμοσταθμική ανάλυση είναι μία τεχνική χαρακτηρισμού υλικών αλλά και ποσοτικής 

ανάλυσης αυτών. Βασίζεται στην απώλεια μάζας μίας ουσίας η οποία μετράται ως 

συνάρτηση της  θερμοκρασίας καθώς η ουσία υποβάλλεται σε προγραμματισμένη μεταβολή 

της θερμοκρασίας, συνήθως με σταθερό ρυθμό. Η ατμόσφαιρα αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στα  πειράματα  θερμοσταθμικής  ανάλυσης και μπορεί να είναι οξειδωτική 

(συνθετικός αέρας), αδρανής (Ν2) ή δραστική (reactive). Επιπλέον, σημαντική παράμετρος 

είναι και ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας (συνήθως 10oC/min). Το δείγμα τοποθετείται 

σε ειδική υποδοχή του οργάνου (pan) και στη συνέχεια εισάγεται σε κλίβανο, ο οποίος 

παρέχει τη δυνατότητα ελεγχόμενης αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι και 1000oC. Για το 

λόγο αυτό, το pan είναι κατασκευασμένο από αδρανές υλικό, ανθεκτικό σε τέτοιες 

θερμοκρασίες. (π.χ. λευκόχρυσος). Η ποσότητα του δείγματος που μπορεί να αναλυθεί είναι 

μικρή (<10mg στερεής ουσίας) για να αποφευχθούν σφάλματα λόγω θερμικών συνιστωσών. 

Ο μικροζυγός ακριβείας του οργάνου έχει ευαισθησία της τάξης του μg, ενώ η θερμοκρασία 

του δείγματος μετράται και καταγράφεται με ακρίβεια μέσω ενός θερμοζεύγους. Στην 

Εικόνα 2.3 που ακολουθεί φαίνεται η πειραματική διάταξη του οργάνου της θερμοσταθμικής 

ανάλυσης. 

 

Εικόνα 2.3: (α) Όργανο TGA Q-50 (TA Instruments) (β) ο κλίβανος της διάταξης116 

Η θερμοσταθμική ανάλυση εφαρμόζεται στην παρακολούθηση φαινομένων αποικοδόμησης 

και οξείδωσης, που έχουν σαν συνέπεια μεταβολές στη μάζα του δείγματος συναρτήσει της 

θερμοκρασίας. Επίσης, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εξάχνωσης, εξάτμισης και εκροής  

αερίων συστατικών από τα δείγματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μελετάται η θερμική 
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αποικοδόμηση των πολυμερών και ο μηχανισμός γήρανσής τους, ενώ μέσω της μεθόδου 

είναι επιπλέον δυνατή η ταυτοποίηση πολυμερών και ο προσδιορισμός προσμίξεων σε αυτά.  

Το διάγραμμα της μάζας ή του ποσοστού της μάζας ως συνάρτηση του χρόνου ή/και της  

θερμοκρασίας  ονομάζεται  θερμογράφημα  ή  καμπύλη  θερμικής  διάσπασης.  Μία 

εναλλακτική  και  συμπληρωματική  παρουσίαση  είναι  η  χρήση  της  πρώτης  παραγώγου  

της καμπύλης TGA σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία ή το χρόνο. Η συγκεκριμένη 

παραλλαγή επιτρέπει τη μελέτη του ρυθμού μεταβολής της μάζα του δείγματος, λύνοντας 

προβλήματα  υπερκαλυπτόμενων  θερμικών  αντιδράσεων, και είναι γνωστή ως διαφορική 

θερμοσταθμική καμπύλη (Differential ThermoGravimetric curve, DTG)115. 

2.4 Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους – Ορατού 

(UV-VIS) 

Η φασματοφωτομετρία απορροφήσεως αποτελεί μια από τις πιο χρήσιμες τεχνικές στη 

χημική ανάλυση. Πολλές χημικές ουσίες απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,  

ιδιαίτερα στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος και με χρήση του κατάλληλου οργάνου και 

τεχνικής είναι δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός τους σε ένα μίγμα. Το τμήμα του μορίου 

που είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομάζεται 

χρωμοφόρο και η εμφάνιση των χαρακτηριστικών ταινιών απορροφήσεως των διαφόρων 

χρωμοφόρων ομάδων σε ένα φάσμα απορροφήσεως είναι ενδεικτική για την ύπαρξη των 

ομάδων αυτών στο μόριο. Η φασματοφωτομετρία υπεριώδους – ορατού (200-800nm) 

χρησιμοποιείται ευρέως για τον ποσοτικό προσδιορισμό ουσιών. 

Όταν μονοχρωματική ακτινοβολία διέρχεται από ένα διάλυμα το οποίο περιέχει μια ουσία 

που απορροφά, η ισχύς της ακτινοβολίας ελαττώνεται προοδευτικά κατά μήκος της 

διαδρομής, λόγω απορροφήσεώς της από την ουσία. Η ελάττωση της ισχύος εξαρτάται από 

την συγκέντρωση της ουσίας και από την απόσταση που διένυσε η δέσμη μέσα στο διάλυμα. 

Οι σχέσεις αυτές εκφράζονται με το νόμο των Lambert-Beer ο οποίος έχει τη μορφή που 

φαίνεται στην Εξίσωση 2.2 που ακολουθεί. 

A= log(P0/P) = -logT = αbcg/lt = εbcmol/lt                                       (Εξίσωση 2.2) 

Όπου, Α η απορρόφηση, Ρ0 η ισχύς της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, Ρ η ισχύς της 

ακτινοβολίας μετά τη διέλευσή της από το διάλυμα, Τ η διαπερατότητα, α μια σταθερά 

αναλογίας που ονομάζεται απορροφητικότητα, b το μήκος της διαδρομής που διανύθηκε από 
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την ακτινοβολία μέσα στο διάλυμα, ε μια σταθερά αναλογίας που ονομάζεται μοριακή 

απορροφητικότητα και c η συγκέντρωση της ουσίας που απορροφά στο διάλυμα.  

Ο νόμος του Beer προϋποθέτει ότι:  

α) Ο μόνος μηχανισμός αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και διαλυμένης 

ουσίας είναι η απορρόφηση 

β) Η προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι μονοχρωματική 

γ) Η απορρόφηση γίνεται σε ένα όγκο διαλύματος ομοιόμορφης διατομής 

δ) Τα νανοσωματίδια που απορροφούν δρουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και άσχετα 

από τον αριθμό και το είδος τους 

Οι βασικές δομικές μονάδες ενός φασματοφωτομέτρου είναι: 

α) μια πηγή ακτινοβολίας σταθερής ισχύος 

β) ένας μονοχρωμάτωρας για την απομόνωση της ςπιθυμητής ακτινοβολίας 

γ) μια κυψελίδα για την τοποθέτηση του δείγματος 

δ) ένας ανιχνευτής ακτινοβολίας που μετατρέπει το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό 

ε) ένα σύστημα μετρήσεως που περιλαμβάνει ενισχυτή του σήματος και όργανο αναγνώσεως 

Στην υπεριώδη περιοχή (160-340nm) χρησιμοποιείται η λυχνία εκκενώσεως δευτερίου, ενώ 

στην ορατή (340-800nm) λυχνία πυρακτώσεως βολφραμίου, στην οποία σπείρωμα από 

σύρμα βολφραμίου, ευρισκόμενο σε γυάλινο περίβλημα, πυρακτώνεται με ηλεκτρικό ρεύμα 

και φωτοβολεί. Για να αποφευχθεί απόθεση του βολφραμίου στα τοιχώματα της λυχνίας και 

επομένως ελάττωση της διαπερατότητας του περιβλήματος και του χρόνου ζωής της λυχνίας, 

προστίθεται μικρή ποσότητα ιωδίου σε χαμηλή πίεση, οπότε το σχηματιζόμενο σπείρωμα και 

τα άτομα του W επανατοποθετούνται σε αυτό. Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την πηγή 

κατευθύνεται μέσω κατόπτρων στο μονοχρωμάτορα, όπου ένα φράγμα περιθλάσεως 

μπλοκάρει τα μήκη κύματος που δεν είναι επιθυμητά, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο της 

προεπιλεγμένης μονοχρωματικής ακτινοβολίας. Στη συνέχεια η δέσμη διχάζεται σε δύο 

τμήματα, ένα για το διάλυμα του δείγματος και ένα για το τυφλό ή διάλυμα αναφοράς. 

Καθεμία από τις δέσμες διέρχεται από μια κυψελίδα (που περιέχει το δείγμα και το τυφλό 

αντίστοιχα) όπου λαμβάνει χώρα απορρόφηση. Οι κυψελίδες είναι κατασκευασμένες από 
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χαλαζία για μετρήσεις στην περιοχή του υπεριώδους ή από γυαλί είτε πλαστικό για μετρήσεις 

στο ορατό, έχουν συγκεκριμένο πάχος, συνήθως 1cm και θα πρέπει να δείχνουν την ίδια 

απορρόφηση όταν περιέχουν το ίδιο διάλυμα. Μετά τη διέλευσή τους από τις κυψελίδες, οι 

δέσμες κατευθύνονται προς τους αντίστοιχους ανιχνευτές για την μετατροπή του οπτικού 

σήματος σε ηλεκτρικό και την ενίσχυσή του.  

Ως ανιχνευτές χρησιμοποιούνται φωτοδίοδοι πυριτίου. Αυτοί αποτελούνται από ένα επίπεδο 

ηλεκτρόδιο Cu ή Fe, στο οποίο έχει αποτεθεί στρώμα ημιαγωγού, Si. Στην επιφάνεια του 

ημιαγωγού υπάρχει διαφανές μεταλλικό στρώμα Ag που δρα ως δεύτερο ηλεκτρόδιο 

(συλλέκτης). Όταν προσπίπτει ακτινοβολία στην επιφάνεια του ημιαγωγού, προκαλεί ροή 

ηλεκτρονίων από τον αγωγό προς το μεταλλικό στρώμα, το οποίο συνδέεται με εξωτερικό 

αγωγό και το κύκλωμα διαρρέεται από ασθενές ρεύμα115. 

Για να ισχύει ο νόμος Lambert-Beer θα πρέπει τα υπό ανάλυση διαλύματα να είναι αραιά. Σε 

πυκνά διαλύματα (>0.01Μ) παρατηρούνται αποκλίσεις από τη γραμμική σχέση μεταξύ 

απορρόφησης και συγκέντρωσης, και ως εκ τούτου οι μετρήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 

αναξιόπιστες. Η φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού είναι μια απλή, ευαίσθητη και 

ταχύτατη τεχνική που χρησιμοποιείται τόσο στον ποιοτικό όσο και στον ποσοτικό 

προσδιορισμό ουσιών. Βασικό μειονέκτημα της είναι η έλλειψη εκλεκτικότητας, αφού 

πολλές ουσίες απορροφούν στα αυτά τα μήκη κύματος, με αποτέλεσμα τον εξαιρετικά 

δύσκολο προσδιορισμό μείγματος ουσιών που απορροφούν σε παραπλήσια μήκη κύματος.      

2.5 Μαγνητοφόριση 

Η κατευθυνόμενη κίνηση των μαγνητικών σωματιδίων λόγω της δράσης ενός μαγνητικού 

πεδίου καλείται μαγνητοφόρηση και έχει βρει τις πρώτες της εφαρμογές σε διάφορους τομείς 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 και του '80. Ένας απλός μαγνήτης στην περιοχή 

δοκιμαστικού σωλήνα που περιέχει παραμαγνητικά σωματίδια, παράγει βαθμίδα μαγνητικού 

πεδίου της τάξης του 1 T/m, το οποίο αρκεί για να παρατηρηθεί εύκολα η κίνηση της 

διασποράς των σωματιδίων. Φυσικά, αυτή η απλή διαδικασία μαγνητοφόρησης μπορεί να 

βελτιωθεί κατά πολύ. Η γενική ιδέα είναι βασισμένη στην παρατήρηση ότι οι ταχύτητες των 

μαγνητικών σωματιδίων είναι ανάλογες προς τη βαθμίδα μαγνητικού πεδίου. Η κίνηση των 

σωματιδίων κατά τη διάρκεια της μαγνητοφόρησης έχει μια σύνθετη, συλλογική 

συμπεριφορά, όπως επιβεβαιώνεται από άμεσες παρατηρήσεις με την βοήθεια μικροσκοπίου 

στην εργασία117. 
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Η ταχύτητα ενός σωματιδίου 𝑣𝑐, σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο είναι συνάρτηση 

της κινητικότητας m του σωματιδίου και της τοπικής ισχύος της δύναμης 𝑆𝑚 σύμφωνα με 

την Εξίσωση 2.3 που ακολουθεί :  

𝑣𝑐 = 𝑚 ∗ 𝑆𝑚                                             (Εξίσωση 2.3) 

 

Ενώ η τοπική ισχύς της δύναμης ορίζεται σύμφωνα με την Εξίσωση 2.4 :  

𝑆𝑚 = |∇
𝐵2

2𝜇0
|                                           (Εξίσωση 2.4) 

Όπου B είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου και 𝜇0 η μαγνητική επιδεκτικότητα στο 

κενό118. 

Η μαγνητοφόρηση είναι μια αντιστρέψιμη διαδικασία, καθώς όταν γίνει άρση του μαγνητικού 

πεδίου, η αρχική διασπορά ανακτάται με απλή ανακίνησή του δείγματος. Ο διαχωρισμός, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις του πειράματος και του περιβάλλοντος (υγρό, 

εναιωρήματα, αίμα) στο οποίο λαμβάνει χώρα119.Η πρόοδος της διαδικασίας διαχωρισμού 

μπορεί να παρακολουθείται ποσοτικά με μέτρηση της έντασης του φωτός που απορροφάται 

από το δείγμα.  

Όπως είναι γνωστό η μαγνήτιση ανά μονάδα όγκου ή μάζας ( Ms = Mnet ) εξαρτάται από την 

διάμετρο των νανοκρυσταλλιτών (και βέβαια από το υλικό)86. Οπότε, δείγματα μαγνητικών 

κολλοειδών τα οποία αποτελούνται από νανοκρυσταλλίτες με παρόμοια διάμετρο και 

ανεξάρτητα από την εσωτερική τους οργάνωση (αν αποτελούνται δηλαδή από έναν ή 

περισσότερους πυρήνες) αναμένεται να έχουν και παρόμοια Ms (Εικόνα 2.4a). Όταν όμως 

εξετάζονται μαγνητικά κολλοειδή εντός βαθμίδων μαγνητικών πεδίων, η κίνηση τους 

περιγράφεται από την Εξίσωση 2.5: 

�⃗⃗� = (𝑽𝒕𝑴𝒔 ∙ 𝛁)�⃗⃗�                         (Εξίσωση 2.5) 

Όπου, F η μαγνητική δύναμη που ασκείται στο μαγνητικό υλικό, Vt ο συνολικός όγκος του 

μαγνητικού υλικού που υπάρχει σε κάθε σωματίδιο (κολλοειδές), B η μαγνητική επαγωγή 

και Ms η μαγνήτιση κόρου. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η απόκριση των μαγνητικών 

κολλοειδών κατά την αλληλεπίδρασή τους με βαθμίδες μαγνητικών πεδίων, εξαρτάται και 

από τον όγκο του μαγνητικού υλικού Vt που συμμετέχει σε κάθε κολλοειδές (Εικόνα 2.4b). 
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Εικόνα 2.4: (a) Μαγνητικοί νανοκρυσταλλίτες ανεξάρτητοι μεταξύ τους και οργανωμένοι σε πλειάδα. (b) 

Δύναμη που δέχονται οι νανοκρυσταλλίτες σε βαθμίδα μαγνητικού πεδίου αναλόγως της οργάνωσής τους. 

2.6 Δυναμική Σκέδαση Φωτός (Dynamic Light 

Scattering, DLS) 

Μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές για τη μέτρηση του μεγέθους κολλοειδών 

νανοσωματιδίων είναι η δυναμική σκέδαση φωτός, γνωστή  και  ως  φασματοσκοπία  

συσχέτισης φωτονίων (photon correlation spectroscopy), καθώς δύναται να μετρήσει το 

μέγεθος σωματιδίων σε διασπορά, ταχύτατα και απαιτώντας ελάχιστη προετοιμασία του 

δείγματος. Στην Εικόνα 2.5 που ακολουθεί φαίνεται το όργανο DLS με το οποίο 

πραγματοποιούντα αυτές οι μετρήσεις. Η τεχνική DLS ανιχνεύει τη συχνότητα ταλάντωσης 

(τρεμοπαίγματος) του μοτίβου που καταγράφεται στον ανιχνευτή από τη σκέδαση του φωτός 

από τα σωματίδια. Η ενισχυτική και καταστρεπτική συμβολή του φωτός από τη σκέδαση, 

είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση φωτεινών και σκοτεινών περιοχών σε αυτό το μοτίβο όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 2.6 που ακολουθεί. Η συχνότητα αυτή είναι ανάλογη της θερμικής 

κίνησης Brown των σωματιδίων, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το μέγεθος των 

σωματιδίων (όσο μικρότερα τα σωματίδια τόσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση Brown) και από το 

ιξώδες του διαλύτη. Το ιξώδες ενός υγρού σχετίζεται άμεσα με την θερμοκρασία του, άρα για 

να μετρηθεί η κινητικότητα των σωματιδίων μέσα σε ένα διάλυμα είναι απαραίτητο οι 

μετρήσεις να διεξάγονται κάτω από μια γνωστή και σταθερή θερμοκρασία120. 
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Εικόνα 2.5: Όργανο DLS (Nano Zeta Sizer/Malvern)121 

Η ανάλυση της χρονικής εξάρτησης της διακύμανσης/συσχέτισης του μοτίβου 

τρεμοπαίγματος μπορεί επομένως να αποδώσει το συντελεστή διάχυσης των σωματιδίων (D), 

μέσω του οποίου χρησιμοποιώντας την εξίσωση Stokes-Einstein (Eξισώση 2.6, 𝑫 =
𝒌𝑻

𝟔𝝅𝜼𝒓
), 

και γνωρίζοντας το ιξώδες του μέσου (n), μπορεί να υπολογιστεί η υδροδυναμική διάμετρος 

(Dh) των σωματιδίων [όπου k: η σταθερά Boltzmann, T: η απόλυτη θερμοκρασία, και r: η 

υδροδυναμική ακτίνα του σωματιδίου (r = 0.5Dh)] . Η διάμετρος που υπολογίζεται μέσω της 

τεχνικής DLS ονομάζεται υδροδυναμική διάμετρος και είναι η διάμετρος μιας ιδεατής 

σφαίρας που έχει τον ίδιο συντελεστή διάχυσης με το σωματίδιο. 

 

Εικόνα 2.6: α) Σχηματική αναπαράσταση ενός μοτίβου τρεμοπαίγματος,  β) Το παρατηρηθέν σήμα 

εξαρτάται από την συμβολή των φάσεων του σκεδαζόμενου φωτός που προσπίπτει στον ανιχνευτή. 

β1) δύο ακτίνες συμβάλουν και ακυρώνονται μεταξύ τους με συνέπεια να ανιχνεύεται μειωμένη 

ένταση (σκοτεινή περιοχή). β2) δύο ακτίνες συμβάλουν ενισχυτικά με συνέπεια να ανιχνεύεται 

αυξημένη ένταση (φωτεινή περιοχή)120 
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Μέσω της τεχνικής DLS μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ τριών διαφορετικών κατανομών 

υδροδυναμικής διαμέτρου, με βάση την ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, τον όγκο 

και τον αριθμό των σωματιδίων. Ένας απλός τρόπος περιγραφής των διαφορών μεταξύ των 

κατανομών αυτών, είναι να θεωρήσουμε δύο ίσους πληθυσμούς σφαιρικών σωματιδίων 

διαμέτρου 5 και 50nm. Εάν γίνει απεικόνιση της κατανομής του αριθμού των σωματιδίων, το 

προκύπτον διάγραμμα θα αποτελείται από 2 κορυφές (στα 5 και 50nm) σε αναλογία 1:1. 

Όταν η κατανομή αριθμού σωματιδίων μετατραπεί σε κατανομή όγκου σωματιδίων, τότε η 

αναλογία των δύο κορυφών θα αλλάξει σε 1:1000, καθώς ο όγκος είναι ανάλογος της τρίτης 

δύναμης της ακτίνας (r3). Εάν στη συνέχεια η κατανομή αυτή μετατραπεί σε κατανομή 

έντασης σκεδαζόμενου φωτός, ο λόγος της έντασης των δύο κορυφών θα είναι 1:1000000, 

αφού η ένταση, σύμφωνα με την προσέγγιση Rayleigh είναι ανάλογη της έκτης δύναμης της 

ακτίνας των σωματιδίων (r6) η κατανομή του μεγέθους που περιγράφηκε παραπάνω φαίνεται 

στην Εικόνα 2.7. Οι κατανομές με βάση τον όγκο είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις όπου τα 

διαγράμματα κατανομής με βάση την ένταση, παρουσιάζουν περισσότερες από μία κορυφές 

ή ασύμμετρη κορυφή (tailing). Συνήθως όμως, προσδιορίζουμε την Dh με βάση την ένταση. 

 

Εικόνα 2.7: Κατανομή μεγέθους των σωματίδιων με βάση τον αριθμό (number), τον όγκο (volume) 

και την ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας (intensity) κολλοειδούς διασποράς ίσου πληθυσμού 

σωματιδίων διαμέτρου 5 και 50nm120 

Μία τυπική διάταξη DLS αποτελείται από έξι κύρια τμήματα α) Την πηγή φωτός (Laser He-

Ne, λ=633nm), η δέσμη της οποίας θα περάσει μέσα από το δείγμα, β) φίλτρα (φακούς) για 

ρύθμιση της έντασης της ακτινοβολίας γ) την κυψελίδα με το δείγμα και δ) τον ανιχνευτή ο 

οποίος μετρά τη σκεδαζόμενη ακτινοβολία. Επίσης, ε) μία ψηφιακή πλατφόρμα 

επεξεργασίας του σήματος της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας (correlator) και 

τέλος, η πληροφορία αυτή περνά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή (στ), όπου με κατάλληλο 
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λογισμικό αναλύονται τα δεδομένα και δίνονται πληροφορίες για το μέγεθος των 

σωματιδίων. Στην Εικόνα 2.8 παρακάτω παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση της 

διάταξης DLS. 

 

Εικόνα 2.8: Σχηματική απεικόνιση της διάταξης DLS 

Τα νεοτέρα συστήματα DLS ανιχνέουν τη σκεδαζόμενη ακτινοβολία σε γωνία 173ο 

(Backscattering detection), σε αντίθεση με τα παλαιότερης τεχνολογίας συστήματα, στα 

οποία η ανίχνευση συντελείται στις 90ο. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται Non-Invasive 

Backscatter (NIBS) επειδή το οπτικό σύστημα δεν είναι σε επαφή με το δείγμα (non-

invasive).  

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας NIBS είναι τα εξής:  

α) Αύξηση της ευαισθησίας της μεθόδου. 

β) Ο όγκος του δείγματος που επεξεργάζεται είναι δέκα φορές μεγαλύτερος από των κοινών 

συστημάτων των 90ο. 

γ) Υπάρχει δυνατότητα μέτρησης μεγάλου φάσματος συγκεντρώσεων του δείγματος. 

δ) Η ακτίνα laser δεν χρειάζεται να διαπεράσει όλο το δείγμα, εξαλείφοντας το φαινόμενο 

της πολλαπλής σκέδασης, ενώ είναι δυνατή η μέτρηση πιο πυκνών δειγμάτων. 

ε) Η ανίχνευση της σκέδασης στις 173ο μειώνει την επίδραση της παρουσίας σκόνης στα 

δείγματα, αφού τα μεγαλύτερα σωματίδια (σκόνη) σκεδάζουν περισσότερο φως στην 

αντίθετη κατεύθυνση.  
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3. Πειραματικό Μέρος 

3.1 Αντιδραστήρια 

Παρακάτω αναγράφονται τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια 

της πειραματικής διαδικασίας, καθώς και η εταιρεία προμήθειάς τους 

 Επτά-ένυδρος θειϊκός σίδηρος (FeSO4x7H2O), Chem Lab NV 

 Έξα-ένυδρος τριχλωριούχος σίδηρος (FeCl3 x6H2O), Panreac 

 Τετρα-ένυδρος διχλωριούχος σίδηρος (FeCl2x4H2O), Sigma-Aldrich 

 Δισυσταδικό  συμπολυμερές πολύ-ασπαρτικό-b-πολύ(εθυλαινογλυκόλης) (PEG-

pAsp) 

 Υδροχλωρικό οξύ (HCl) 11.9M (37%wt.) , Carlo Erba 

 Υδατικό διάλυμα αμμωνίας (ΝΗ3) 15.8M (30%wt.) , Carlo Ebra  

 D, L Carnitine Hydrochloride, Sigma-Aldrich 

 O-Phosphorylethanolamine, Sigma-Aldrich 

 poly(methacrylic acid)-b-poly(ethylene glycol) 

  Χλωριούχο νάτριο (NaCl), Merck Chemicals 

 Υδατικό Διάλυμα 1,10-φαινανθρολίνης (C12H8N2) 0.005M , Alfa Aesar 

 Υδατικό Διάλυμα υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης (NH2OH·HCl) 1.44M,  Alfa Aesar 

 Υδατικό Διάλυμα οξικού νατρίου (CH3COONa) 2Μ , Panreac 

 Πρωτεΐνη βόειου ορού (Bovine Serum Albumin, BSA) 

 Αντιδραστήριο Bradford,χρωστική Coomassie Brilliant Blue G-250, Sigma-Aldrich 

 Απεσταγμένο νερό (d.H2O) αγωγιμότητας ≈ 0,7μS / cm 

 Υπερκάθαρο νερό (3d.H2O)  αγωγιμότητας ≈ 0.05μS / cm 

3.2 Χρησιμοποιούμενα όργανα και τεχνικές 

 Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας, ABJ 220-4M, Kern & Sohn GmbH 

 Μαγνητικός αναδευτήρας-θερμοελεγχόμενη πλάκα, WiseStir 

 Μαγνητάκια 

 Φυγόκεντρος, Κendro Laboratory Products, Biofuge pico-Heraeus - 16000g max 

(13000 rpm) 
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 Φυγόκεντρος, Kendro Laboratory Products, Megafuge 1.0R- Heraeus  - 2000 g max 

(4000 rpm) 

 Φυγόκεντρος, Micro 220 (30.000 g max (18000 rpm))  της εταιρίας Hettich 

Zentrifugen 

 Λουτρό Υπερήχων, Branson, Bransonic ultrasonic 2510 

 pH-μετρο, Consort C931 

 Μηχανικός αναδευτήρας vortex, A-100 Micrel 

 Κλίβανος, Binder 

 Φασματοφωτόμετρο UV-VIS, Hitachi Digilab U-2800 

 Τεχνική της θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA), Q500 της TA Instrument 

 Zeta-sizer  δυναμικός σκεδασμός φωτός, Malvern Nano-Zs, Malvern Instrument, UK 

 Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), Bruker D8 Advance 

 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης TEM, JEM-2100 

3.3 Σύνθεση και χαρακτηρισμός MIONs 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκαν συνθέσεις μαγνητικών 

νανοσωματιδίων οξειδίων του σιδήρου και μελετήθηκε η αλληλεπίδρασή τους με το 

συμπολυμερές polyaspartic-b-poly(ethylene glycol) εν συντομία PEG-pAsp. Στην Εικόνα 

3.1 που ακολουθεί φαίνεται η μοριακή δομή του συμπολυμερούς PEG-pAsp. Για τη μελέτη 

των αλληλεπιδράσεων των μαγνητικών νανοδωματιδίων οξειδίου του σιδήρου με το 

συμπολυμερές PEG-pAsp ακολουθήθηκαν δύο γενικές μεθοδολογίες. Μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων του συμπολυμερούς με μη τροποποιημένα MIONs και με MIONs που 

φέρουν στην επιφάνεια τους ελεύθερες αμινομάδες, δηλαδή έχουν επιφάνεια θετικά 

φορτισμένη. Ο χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με διάφορες 

μεθόδους μετά την σύνθεση των νανοδωματιδίων. Αρχικά μελετήθηκε η  κολλοειδής 

σταθερότητα μέσω της μέτρησης της υδροδυναμικής διαμέτρου των νανοσωματιδίων σε 

συνθήκες υψηλής ιοντικής ισχύος ή/και θερμοκρασίας. Στα προϊόντα που παρουσίαζαν 

κολλοειδή σταθερότητα έγινε περαιτέρω χαρακτηρισμός. Η ονομασία των δειγμάτων που 

παρασκευάζονται στην παρούσα εργασία έχει τη μορφή Fex/Ty/Bz όπου x είναι η μάζα σε 

mg του σιδήρου που έχει το κάθε δείγμα, Τ είναι ο τροποποιητής και y η μάζα σε mg του 

τροποποιητή που χρησιμοποιήθηκε στην σύνθεση των νανοσωματιδίων, Β είναι η βάση και z 

ο όγκος σε μl της βάσης που χρησιμοποιήθηκε. 
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Εικόνα 3.1 Μοριακή δομή του συμπολυμερούς PEG-pAsp όπου m: 8 μονομερή pAsp και n: 113 

μονομερή PEG (Mw 5923 g / mol). 

3.3.1 Σύνθεση μη τροποποιημένων MIONs 

 Η σύνθεση των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με αλκαλική καταβύθιση μιας 

πρόδρομης ένωσης σιδήρου85 αλλά και με αλκαλική συγκαταβύθιση δύο πρόδρομων 

ενώσεων σιδήρου (FeII και FeIII)83. Μελετήθηκαν επίσης πολλές συνθετικοί παράμετροι, 

όπως ο τύπος και η ποσότητα της βάσης, η συγκέντρωση του πολυμερούς και του 

μεταλλικού άλατος, καθώς και η προσθήκη του πολυμερούς κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των 

νανοκρυσταλλιτών ή μετά.   

3.3.1.1 Σύνθεση MIONs με FeSO4x7H2O ως πρόδρομη ένωση με 

προσθήκη του πολυμερούς κατά την αντίδραση 

Τοποθετήθηκε το υδατόλουτρο στο μαγνητικό αναδευτήρα και στη συνέχεια 

προετοιμάστηκαν τα αντιδραστήρια. Τοποθετήθηκε το PEG-pAsp στον ξηραντήρα για 30 

λεπτά για να ξεπαγώσει. Σε ένα υάλινο φιαλίδιο των 15 ml διαλύθηκε ποσότητα PEG-pAsp 

σε 2,1 ml d.H2O και εισήχθη στο υδατόλουτρο, με κάθετο ψυκτήρα επαναρροής. 

Τοποθετήθηκε ακόμα ένα φιαλίδιο με νερό και το οποίο σφραγίστηκε με ένα θερμόμετρο για 

τον έλεγχο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της αντίδρασης. Προσαρμόστηκε η 

θερμοκρασία στον μαγνητικό αναδευτήρα έτσι ώστε η θερμοκρασία μέσα στο φιαλίδιο να 

είναι 40 oC.  

Έπειτα διαλύθηκε με μαγνητική ανάδευση επταένυδρος θειικός σίδηρος FeSO4x7H2O σε 0,7 

ml d.H2O όπου είχε προστεθεί προηγουμένως HCl 37%. Το διάλυμα του FeSO4x7H2O 

προστέθηκε στο διάλυμα του PEG-pAsp και αμέσως μετά ποσότητα πυκνής αμμωνίας NH3 

(30 %). Στη συνέχεια ρυθμίστηκε η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φιαλιδίου στους 55 oC 

και αφέθηκαν τα διαλύματα να αντιδράσουν για 1h και 40min υπό μαγνητική ανάδευση. 
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Κατά την προσθήκη της αμμωνίας αυξήθηκαν οι στροφές για 2 min για την καλή 

ομογενοποίηση του μίγματος της αντίδρασης και μετά ξαναρυθμίστηκαν στις αρχικές 

στροφές, όπως φαίνονται στον Πίνακα 3.1. 

Στο τέλος της αντίδρασης πραγματοποιήθηκαν δύο πλύσεις στο προϊόν για την απομάκρυνση 

των παραπροϊόντων (αδέσμευτο πολυμερές και ιόντα). Οι πλύσεις πραγματοποιήθηκαν είτε 

με μαγνητικό διαχωρισμό και απόχυση (όταν το προϊόν διαχωριζόταν εντός μερικών 

λεπτών), είτε με φυγοκέντριση σε κατάλληλες συνθήκες (φυγοκεντρική δύναμη, g’s). Τα 

υπερκείμενα απομακρύνθηκαν και το προϊόν (τα ΜΙΟΝs) που βρισκόταν στο ίζημα 

επαναδιασπάρθηκε σε d.H2O όγκου συνολικά μισό από το συνολικό όγκο της αντίδρασης. Η 

επαναδιασπορά έλαβε χώρα με υπερήχους για 10 min και vortex για 10 min. Όπου ήταν 

εμφανές μετά από παρατήρηση ότι η επαναδιασπορά δεν ήταν πλήρης, οι παραπάνω χρόνοι 

αυξάνονταν αναλόγως.). Μετά τις δύο πλύσεις πραγματοποιήθηκε μια ακόμα ήπια 

φυγοκέντριση στα 1040 g για 30 min με σκοπό την απομάκρυνση τυχόν μεγάλων 

συσσωματωμάτων, μέσω της καταβύθισής τους στο τέλος της φυγοκέντρισης. Το τελικό 

προϊόν απομονώθηκε μετά την παραλαβή της υπερκείμενης φάσης με τη λήξη της 

φυγοκέντρισης. Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων και οι συνθετικές παράμετροι που 

μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί. 

3.3.1.2 Σύνθεση MIONs με FeCl2x4H2O ως πρόδρομη ένωση και 

προσθήκη του πολυμερούς κατά την αντίδραση 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε όπως ακριβώς περιγράφηκε στο εδάφιο 3.3.1.1, με τη 

διαφορά ότι η πρόδρομη ένωση του δισθενούς σιδήρου ήταν ο τετραένυδρος διχλωριούχος 

σίδηρος (FeCl2x4H2O). Πιο αναλυτικά, οι ποσότητες των αντιδραστηρίων και οι συνθετικές 

παράμετροι που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί. 

3.3.1.3 Σύνθεση MIONs με δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου 

(FeCl3x6H2O και FeSO4x7H2O) και προσθήκη του πολυμερούς 

κατά την αντίδραση 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε όπως ακριβώς περιγράφηκε στο εδάφιο 3.3.1.1, με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου: FeCl3x6H2O και 
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FeSO4x7H2O. Στον Πίνακα 3.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι ποσότητες 

των αντιδραστηρίων και οι συνθετικές παράμετροι που μελετήθηκαν. 

3.3.1.4 Σύνθεση MIONs με δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου 

(FeCl3x6H2O και FeSO4x7H2O) και προσθήκη του πολυμερούς 

μετά την αντίδραση 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε όπως ακριβώς περιγράφηκε στο εδάφιο 3.3.1.1, με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου: FeCl3x6H2O και 

FeSO4x7H2O και η προσθήκη του πολυμερούς πραγματοποιήθηκε μετά την αντίδραση κατά 

τη διάρκεια των πλύσεων. Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων και οι συνθετικές παράμετροι 

που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4 που ακολουθεί. 

3.3.1.5 Σύνθεση MIONs με δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου 

(FeCl3x6H2O και FeCl2x4H2O) και προσθήκη του πολυμερούς 

μετά την αντίδραση 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε όπως ακριβώς περιγράφηκε στο εδάφιο 3.3.1.1, με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου: FeCl3x6H2O και 

FeCl2x4H2O και η προσθήκη του πολυμερούς πραγματοποιήθηκε μετά την αντίδραση κατά 

τη διάρκεια των πλύσεων. Πιο αναλυτικά, οι ποσότητες των αντιδραστηρίων και οι 

συνθετικές παράμετροι που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 3.1 Συνθέσεις με FeSO4x7H2O ως πρόδρομη ένωση και προσθήκη του PEG-bpAsp κατά 

την αντίδραση 

Ονομασία 

pAsp8-

bPEG113 

FeSO4x7H2O 
NH3 16M 

(30%) 

NH3/Fe 

mmol mmol μl 
mmol 

Fe25,5/pAsp5/NH335 0,000844  0,091 35 6,15 

Fe51/pAsp10/NH3140 0,00169 0,183 140 12,24 

Fe25,5/pAsp5/NH370 0,000844 0,091 70 12,24 

Fe25,5/pAsp10/NH3140 0,00169 0,091 140 24,62 

Fe25,5/pAsp5/NH3140 0,000844 0,091 140 24,62 

Fe25,5/pAsp5/NH3200 0,000844 0,091 200 35,17 

Fe25,5/pAsp5/NH3240 0,000844 0,091 240 42,2 

 

Πίνακας 3.2 Συνθέσεις με FeCl2x4H2O ως πρόδρομη ένωση και προσθήκη του PEG-pAsp κατά την 

αντίδραση 

Ονομασία 

pAsp8-

bPEG113 
FeCl2x4H2O 

NH3 16M 

(30%) 

NH3/Fe 

mmol mmol μl mmol 

Fe17,8/pAsp5/NH370 0,000844 0,091 70 12,31 

Fe71,6/pAsp20/NH3280 0,00169 0,183 280 24,48 

Fe17,8/pAsp10/NH3140 0,00169 0,091 140 24,62 

 

Πίνακας 3.3 Συνθέσεις συγκαταβύθισης με FeSO4x7H2O και FeCl3x6H2O και προσθήκη του PEG-

pAsp κατά την αντίδραση. 

Ονομασία 

pAsp8-

bPEG113 
FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 

NH3 16M 

(30%) 

NH3/Fe 

mmol mmol mmol μl mmol 

Fe24,8/pAsp5/NH3180 0,000844 0,030 0,061 180 31,65 

Fe24,8/pAsp5/NH3240 0,000844 0,030 0,061 240 42,2 

Fe24,8/pAsp5/NH3300 0,000844 0,030 0,061 300 52,75 
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Πίνακας 3.4 Συνθέσεις συγκαταβύθισης με FeSO4x7H2O και FeCl3x6H2O με προσθήκη του PEG-

pAsp μετά την αντίδραση. 

Ονομασία 
FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 

NH3 16M 

(30%) 

pAsp8-

bPEG113 

NH3/Fe 

mmol mmol μl mmol mmol 

Fe24,8/pAsp5/NH3180 0,030 0,061 180 0,000844 31,65 

Fe24,8/pAsp5/NH3240 0,030 0,061 240 0,000844 42,2 

Fe24,8/pAsp5/NH3300 0,030 0,061 300 0,000844 52,75 

 

Πίνακας 3.5 Συνθέσεις συγκαταβύθισης με FeCl2x4H2O και FeCl3x6H2O με προσθήκη του PEG-

pAsp μετά την αντίδραση. 

Ονομασία 
FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O NH3 16M (30%) pAsp8-bPEG113 

NH3/Fe 

mmol mmol μl mmol mmol 

Fe22,3/pAsp5/NH3180 0,030 0,061 180 0,000844 31,65 

Fe22,3/pAsp5/NH3240 0,030 0,061 240 0,000844 42,2 

Fe22,3/pAsp5/NH3300 0,030 0,061 300 0,000844 52,75 

3.3.2 Σύνθεση θετικά φορτισμένων MIONs (MIONs+) 

Έγινε σύνθεση θετικά φορτισμένων MIONs και στη συνέχεια μελετήθηκε η αλληλεπίδραση 

τους με τις αρνητικά φορτισμένες καρβοξυλομάδες που έχει το PEG-pAsp. Η σύνθεση των 

νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με αλκαλική καταβύθιση μιας πρόδρομης ένωσης 

σιδήρου και με αλκαλική συγκαταβύθιση δύο πρόδρομων ενώσεων σιδήρου. Για να 

προσδοθεί θετικό φορτίο στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων χρησιμοποιήθηκαν τα μόρια 

D,L carnitine hydrochloride (Carn) ή O-Phosphorylethanolamine (PhEtNH2) κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης των MIONs+. Ο χημικός τύπος των μορίων αυτών φαίνεται στην 

Εικόνα 3.2 που ακολουθεί. Μελετήθηκαν επίσης πολλές συνθετικοί παράμετροι, όπως ο 

τύπος και η ποσότητα της βάσης, η συγκέντρωση του πολυμερούς και του μεταλλικού 

άλατος. Στις συνθέσεις αυτές η προσθήκη του PEG-pAsp πραγματοποιήθηκε μετά την 

αντίδραση. 
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Εικόνα 3.2: Χημικός τύπος των μορίων που χρησιοποιήθηκαν για την επιφανειακή τροποποίηση των 

MIONs α) O-Phosphorylethanolamine (PhEtNH2)122 και β) D,L carnitine hydrochloride (Carn)123 

3.3.2.1 Σύνθεση τροποποιημένων με PhEtNH2 MIONs+ με 

FeSO4x7H2O ως πρόδρομη ένωση 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε όπως ακριβώς περιγράφηκε στο εδάφιο 3.3.1.1, με τη 

διαφορά ότι η σύνθεση έγινε σε θερμοκρασία 60 oC και η προσθήκη του πολυμερούς 

πραγματοποιήθηκε μετά την αντίδραση. Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων και οι συνθετικές 

παράμετροι που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6 που ακολουθεί. 

3.3.2.2 Σύνθεση τροποποιημένων με PhEtNH2 ή με Carnitine 

MIONs+ με FeCl2x4H2O και FeCl3x6H2O ως πρόδρομες ενώσεις 

Η σύνθεση αυτή πραγματοποιήθηκε όπως ακριβώς περιγράφηκε στο εδάφιο 3.3.1.1, με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου: FeCl3x6H2O και 

FeCl2x4H2O ενώ η σύνθεση έγινε σε θερμοκρασία 60 oC και η προσθήκη του πολυμερούς 

πραγματοποιήθηκε μετά την αντίδραση. Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων και οι συνθετικές 

παράμετροι που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7 που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.6 Συνθέσεις τροποποιημένων με PhEtNH2 MIONs+ με FeSO4x7H2O ως πρόδρομη ένωση 

Ονομασία 
PhEtNH2 FeSO4x7H2O 

NH3 16M 

(30%) 

NH3/Fe 

mmol mmol μl mmol 

Fe51/PhEtNH210/NH3100 0,0709 0,183 100 8,89 

Fe51/PhEtNH210/NH3200 0,0709 0,183 200 17,78 

Fe51/PhEtNH210/NH3300 0,0709 0,183 300 26,67 

Fe51/PhEtNH210/NH3400 0,0709 0,183 400 35,56 

Fe51/PhEtNH210/NH3500 0,0709 0,183 500 44,44 
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Πίνακας 3.7 Συνθέσεις τροποποιημένων με PhEtNH2 και Carnitine MIONs+ με FeCl2x4H2O και 

FeCl3x6H2O ως πρόδρομες ενώσεις  

Ονομασία 
Carn 

PhEtN

H2 

FeCl2x4

H2O 

FeCl3x6

H2O 

NH3 

16M 

(30%) 

NH3/Fe 

mmol mmol mmol mmol μl mmol 

Προσθήκη τροποποιητών κατά τη σύνθεση των ΜΙΟΝs 

Fe51/Carn10/NH3500 0,0253 ~ 0,075 0,150 500 36,36 

Fe51/ PhEtNH210/NH3500 ~ 0,0355 0,075 0,150 500 36,36 

Προσθήκη τροποποιητών μετά τη σύνθεση των ΜΙΟΝs 

Fe51/Carn10/NH3500 0,0253 ~ 0,075 0,150 500 36,36 

Fe51/ PhEtNH210/NH3500 ~ 0,0355 0,075 0,150 500 36,36 

3.3.3 Σύμπλεξη των θετικά φορτισμένων 

Νανοσωματιδίων (MIONs+) με ανιοντικά-ουδέτερα 

διπλά-υδρόφιλα συμπολυμερή 

Στα επιφανειακά τροποποιημένα νανοσωματιδία με Carn και PhEtNH2 πραγματοποιήθηκε 

εκτενής μελέτη των αλληλεπιδράσεών τους με ανιοντικά-ουδέτερα διπλά-υδρόφιλα 

συμπολυμερή, συμπεριλαμβανομένου του PEG-pAsp. Η σύμπλεξη των νανοσωματιδίων 

με το πολυμερές έγινε με δύο μεθόδους. Στην πρώτη πραγματοποιήθηκε προσθήκη των 

νανοσωματιδίων σε διάλυμα πολυμερούς και συγκεκριμένα σε φιαλίδιο των 1.5 ml 

παρασκευάστηκε το διάλυμα του πολυμερούς και αυτό εισήχθη στους υπέρηχους όπου 

προστέθηκε η απαραίτητη ποσότητα των νανοσωματιδίων σταγόνα-σταγόνα και παρέμεινε 

στους υπέρηχους για 2 min. Στη δεύτερη μέθοδο έγινε προσθήκη του πολυμερούς στο 

κολλοειδές των νανοσωματιδίων, με την ίδια διαδικασία όπως και στην πρώτη περίπτωση. 

Έγιναν δοκιμές σε διάφορες αναλογίες πολυμερούς/νανοσωματιδίων και συγκεκριμένα στις 

εξής αναλογίες 1/2, 1/1 και 2/1 και με τους δύο τρόπους. Για τον προσδιορισμό των 

βέλτιστων πειραματικών συνθηκών χρησιμοποιήθηκε το πιο εύκολα διαθέσιμο πολυμερές 

poly(methacrylic acid)-b-poly(ethylene glycol) και στη συνέχεια το πιο δύσκολα παραγόμενο 

PEG-pAsp. Στην Εικόνα 3.3 που ακολουθεί φαίνεται ο χημικός τύπος του πολυμερούς και 

στον Πίνακα 3.8 τα μοριακά χαρακτηριστικά του πολυμερούς. Το πολυμερές αυτό 

επιλέχθηκε για λόγους ομοιότητας με το PEG-pAsp, δηλαδή εξαιτίας της παρουσίας και στα 

δύο πολυμερή ελεύθερων καρβοξυλομάδων και αλυσίδων PEG. Η διαφορά έγκειται στο ότι 

το PEG-pAsp είναι δισυσταδικό συμπολυμερές, ενώ το άλλο είναι τύπου εμβολιασμού.  
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Επίσης κατά τις μελέτες αυτές ελέγχθηκε η κολλοειδής σταθερότητα των νανοσωματιδίων σε 

διάφορες συγκεντρώσεις NaCl (0,15 M και 0,3 M) καθώς και η σταθερότητα μετά από 3 

στάδια πλύσεων και επαναιώρησης σε διάλυμα NaCl. Στα πιο σταθερά δείγματα 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κολλοειδούς σταθερότητας σε συγκεντρώσεις NaCl 1Μ και 

2Μ.  

 

Εικόνα 3.3 Χημικός τύπος του πολυμερούς (methacrylic acid)-b-poly(ethylene glycol) 

Πίνακας 3.8 Μοριακά χαρακτηριστικά του πολυμερούς (methacrylic acid)-b-poly(ethylene glycol) 

Ονομασία MW (kDa) p m n 
Mol ιονικών 

μερών 

102-6 67 102 13 77 1,1 *10-3 

102-2 78 102 16 32 4,2 *10-4 

3.3.4 Έλεγχος κολλοειδούς σταθερότητας των 

νανοσωματιδίων 

Για τον έλεγχο της κολλοειδούς σταθερότητας των νανοσωματιδίων που συντέθηκαν 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τη μέθοδο δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS) με την οποία 

προσδιορίζεται η υδροδυναμική διάμετρος των νανοσωματιδίων. Η υδροδυναμική διάμετρος 

των σωματιδίων μετρήθηκε σε σύστημα της εταιρίας Malvern (Nano Zeta Sizer) 

εφοδιασμένο με laser He-Ne 4mW μήκους κύματος λ=633 nm. Χρησιμοποιεί μία φωτοδίοδο 

ως ανιχνευτή και η σκεδαζόμενη ακτινοβολία μετριέται σε γωνία 173ο. Οι μετρήσεις DLS 

πραγματοποιήθηκαν σε αραιωμένα διαλύματα των νανοσωματιδίων (~0,015% w/v σε 

Fe2O3). Επίσης πραγματοποιήθηκε μελέτη της κολλοειδούς σταθερότητας των 

νανοσωματιδίων αραιωμένων σε υδατικό διάλυμα με υψηλή ιοντική ισχύ (NaCl). Σε αυτές 

τις μετρήσεις η συγκέντρωση σε NaCl είχε προ-ρυθμιστεί στις επιθυμητές τιμές. Οι 
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αναφερόμενες υδροδυναμικές διάμετροι είναι ο μέσος όρος τριών μετρήσεων, κάθε μία από 

τις οποίες είναι το αποτέλεσμα 12 διαγραμμάτων αυτοσυσχέτισης και προσαρμογών.  

Στο προϊόν που προήλθε από την αλληλεπίδραση των ΜΙΟΝs+, με τροποποιητή την 

Carn, με το συμπολυμερές PEG-pAsp πραγματοποιήθηκε καταγραφή της θερμοκρασιακής 

εξάρτησης της υδροδυναμικής διαμέτρου σε υδατικό διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης σε 

NaCl (2 Μ). Αυτό έγινε για τον προσδιορισμό των συνθηκών απώλειας της κολλοειδούς 

σταθερότητας, επειδή το συγκεκριμένο δείγμα ήταν σταθερό σε όλες τις άλλες συνθήκες στις 

οποίες μελετήθηκαν τα υπόλοιπα δείγματα. Για την παρασκευή του δείγματος σε φιαλίδιο 

των 1,5 m τοποθετήθηκαν l258,2 μl PEG_pAsp_1%w/v, 150 μl 3d.H2O και τοποθετήθηκε το 

φιαλίδιο σε λουτρό υπερήχων όπου και προστέθηκαν σταγόνα-σταγόνα 400 μl MIONs+ 

τροποποιημένων με Carn και παρέμεινε εκεί για 2 min. Έπειτα αφέθηκε σε ηρεμία για 1 h 

και στη συνέχεια υπέστη φυγοκέντριση στα 20000 g για 20 min. Στη συνέχεια με χρήση 

μαγνήτη έγινε συλλογή του υπερκείμενου με απόχυση και επαναδιασπορά του ιζήματος με 

υπερήχους για 10 min και vortex για 10 min αφού προστέθηκαν 408,2 μl 3d.H2O. 

Ακολούθως, 20 μl από το δείγμα αραιώθηκαν σε 500 μl διαλύματος NaCl με συγκέντρωση 

2Μ στο οποίο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις DLS σε θερμοκρασίες από 25 έως 68 oC για να 

προσδιορισθεί η θερμοκρασία στην οποία χάνει ο νανοφορέας την κολλοειδή του 

σταθερότητα. 

3.3.5 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης ιόντων 

σιδήρου των κολλοειδών διασπορών των 

νανοσωματιδίων  

Στις συνθέσεις που παρουσίασαν κολλοειδή σταθερότητα στην πάροδο του χρόνου και σε 

διαλύματα χλωριούχου νατρίου πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της περιεκτικότητας των 

νανοσωματιδίων σε Fe2+. Τα μαγνητικά νανοσωματίδια διαλύθηκαν σε ιόντα σιδήρου με την 

προσθήκη πυκνού HCl. Έπειτα τα ιόντα Fe3+ ανάχθηκαν σε ιόντα Fe2+ με την προσθήκη 

υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης (NH2OH·HCl) και προσδιορίστηκε φασματοφωτομετρικά (το 

φασματοφωτόμετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Hitachi Digilab U-2800) μέσω της  

σύμπλεξης τους με την 1,10-Φαινανθρολίνη (phen) σύμφωνα με τις αντιδράσεις που 

ακολουθούν124. 
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4Fe3+ + 2NH2OH → 4Fe2+ + N2O + 4H+ + H2O   και 

 

Το σύμπλοκο που σχηματίστηκε από αυτή τη διαδικασία εμφάνισε μέγιστη απορρόφηση στα 

510 nm και το χρώμα του ήταν πορτοκαλο-κόκκινο. Αναλυτικά 100 μl του διαλύματος των 

νανοσωματιδίων αναμείχτηκαν  με 200 μl πυκνού HCl (37 %) σε φιαλίδιο των 1,5 ml. 

Τοποθετήθηκε το φιαλίδιο σε κλίβανο για 20 min σε θερμοκρασία 37 oC και μετά το πέρας 

του χρόνου αυτού το διάλυμα είχε κίτρινο χρώμα που σήμαινε τη διάλυση των μαγνητικών 

νανοσωματιδίων σε ιόντα σιδήρου. Στη συνέχεια αραιώθηκε το δείγμα με d.H2O σε 

ογκομετρική φιάλη μέχρι τα 10 ml. Ακολούθως 3 ml από το παραπάνω διάλυμα 

μεταφέρθηκαν σε ογκομετρική φιάλη (10 ml) και αναμείχτηκαν με 100 μl NH2OH·HCl, 1ml 

1,10-Φαινανθρολίνη και 1,5 ml CH3COONa. Στη συνέχεια το πορτοκαλο-κόκκινο διάλυμα 

που προέκυψε αραιώθηκε με d.H2O μέχρι τα 10 ml και παρέμεινε σε σκοτεινό μέρος για 10 

min έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η αντίδραση. Έπειτα, 3 ml αυτού του διαλύματος 

μεταφέρθηκαν σε κυψελίδα και μετρήθηκε η απορρόφηση του δείγματος στα 510 nm. Τέλος 

η συγκέντρωση των νανοσωματιδίων υπολογίστηκε μέσω της πρότυπης καμπύλης, που 

φαίνεται στην Εικόνα 3.4, που κατασκευάστηκε προηγουμένως, με χρήση άνυδρου FeCl2 ως 

πρότυπο διάλυμα. Με βάση τα ιόντα Fe2+, η συγκέντρωση των δειγμάτων εκφράστηκε ως % 

w/v Fe2O3. 

 

Εικόνα 3.4 Πρότυπη καμπύλη για προσδιορισμό Fe(II) μέσω σύμπλεξης με 1,10-Φαινανθρολίνη 
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3.3.6 Προσδιορισμός του ποσοστού του συνδεδεμένου 

πολυμερούς στους νανοφορείς 

Για να προσδιοριστεί το ποσοστό του πολυμερούς που είναι συνδεδεμένο στους νανοφορείς 

έγινε χρήση θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA). Οι μετρήσεις TGA πραγματοποιήθηκαν με 

την χρήση του οργάνου Q500 της TA Instruments υπό ροή αζώτου (N2). Αρχικά όγκος του 

υπό προσδιορισμού δείγματος τοποθετήθηκε σε ειδικό δειγματοφορέα (pan) και εισήχθη 

μέσα στο φούρνο του οργάνου. Αυξήθηκε σταδιακά η θερμοκρασία του φούρνου με ρυθμό 

10 oC/min μέχρι να φτάσει το δείγμα σε θερμοκρασία 90 oC. Σε αυτή τη θερμοκρασία 

διατηρήθηκε το δείγμα για 30 min με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση των μορίων του νερού 

που ήταν εγκλωβισμένα στους νανοφορείς. Στη συνέχεια θερμάνθηκε το δείγμα μέχρι τους 

700 oC με ρυθμό 10 oC/min και παρέμεινε σε αυτή τη θερμοκρασία για 10 min. Σε αυτές τις 

θερμοκρασίες πραγματοποιήθηκε πλήρης αποδόμηση του πολυμερούς το οποίο ήταν 

συνδεδεμένο στην επιφάνεια των νανοφορέων και η στερεή μάζα που έμεινε στο pan μετά 

αντιστοιχεί στην μάζα των νανοκρυσταλλιτών, οι οποίοι δεν αλλοιώνονται σε αυτές 

θερμοκρασίες. 

3.3.7 Μαγνητοφόριση 

Ακολούθως στα δείγματα που συντέθηκαν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητοφόρισης 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την χρήση του φασματοφωτομέτρου Hitachi Digilab U-

2800 και με την βοήθεια ενός μαγνήτη χειρός Nd-Fe-B με διαστάσεις 20 mm διάμετρο και 

10 mm πάχος. Αραιώθηκε το προς μέτρηση δείγμα σε συγκέντρωση (0,0125 % w/v σε 

Fe2O3) και ρυθμίστηκε το μήκος κύματος στα 450 nm. Στη συνέχεια εισήχθη η κυψελίδα με 

το δείγμα στο όργανο δίπλα στην οποία τοποθετήθηκε ο μαγνήτης και καταγράφηκε η 

απορρόφηση για 7000 sec, παίρνοντας μέτρηση κάθε 100 sec. Η ένδειξη του οργάνου 

μηδενίστηκε με αέρα. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκε μείωση στην απορρόφηση 

του δείγματος, η μείωση αυτή συνδέθηκε με την μείωση της συγκέντρωσης του μαγνητικού 

υλικού στο εσωτερικό της κυψελίδας. Η μείωση του μαγνητικού υλικού οφείλεται στην 

παρουσία του μαγνήτη ο οποίος έλκει τα νανοσωματίδια οπότε αυτά συγκεντρώθηκαν στα 

τοιχώματα της κυψελίδας. Όσο μεγαλύτερη ήταν η κλίση της καμπύλης, τόσο μεγαλύτερη 

ήταν η ταχύτητα με την οποία έλκονται τα νανοσωματίδια από το μαγνητικό πεδίο. Για 

καλύτερη ποσοτικοποίηση υπολογίστηκε ο δείκτης Μ.Α.Ι. (Magnetophoresis Absorbance 

Index) από την Εξίσωση 3.1 που ακολουθεί: 
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M.A.I. = 
𝐴𝐵𝑆𝑖−𝐴𝐵𝑆𝑓

𝐴𝐵𝑆𝑖
               (Εξίσωση 3.1) 

Όπου ABSi η απορρόφηση στα 2000 sec και ABSf η απορρόφηση στα 6000 sec. Η 

επεξεργασία αυτή πραγματοποιήθηκε ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματα με 

ασφάλεια καθώς μικροδιαφορές στο συντελεστή απορρόφησης και της συγκέντρωσης κάθε 

δείγματος επηρεάζουν την κλίση της καμπύλης. 

3.3.8 Περίθλαση Ακτίνων Χ 

Για την ανάλυση μέσω περίθλασης ακτίνων Χ χρησιμοποιήθηκε ένα περιθλασίμετρο Bruker 

D8 Advance με φίλτρο νικελίου (Ni) και ακτινοβολία CuKa με μήκος κύματος (1,54 Å), το 

οποίο βρίσκεται στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την πραγματοποίηση 

της μέτρησης τοποθετήθηκε το δείγμα σε έναν ειδικό δειγματοφορέα ο οποίος φέρει πλακίδιο 

μονοκρυστάλλου πυριτίου Si. Ικανή ποσότητα δείγματος (περίπου 400 μl) απλώθηκε στην 

επιφάνεια του δειγματοφορέα και παρέμεινε εκεί σε ηρεμία για 24 ώρες έτσι ώστε να 

εξατμιστεί το νερό και να σχηματιστεί ένα λεπτό υμένιο στην επιφάνεια του 

μονοκρυστάλλου Si του δειγματοφορέα. Μετά από αυτή τη διαδικασία τοποθετήθηκε το 

δείγμα εντός του περιθλασίμετρου για ανάλυση. 

3.3.9 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM) 

Για την μελέτη της μορφολογίας και τον προσδιορισμό του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών 

των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με TEM. Σε δειγματοφορέα χαλκού 

επικαλυμμένο με υμένιο άνθρακα (formvar) τοποθετήθηκε μια σταγόνα αραιωμένου 

δείγματος νανοσωματιδίων (0.01 % w/v Fe2O3). Τα μικρογραφήματα TEM ελήφθησαν με τη 

χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης της εταιρίας JEOL, μοντέλο JEM-2100, 

χρησιμοποιώντας δυναμικό επιτάχυνσης 200 kV. 

3.3.10 Μελέτη της ισχύος των αλληλεπιδράσεων των 

επιφανειακών τροποποιητών με τα νανοσωματίδια  

Κατά τις μελέτες της κολλοειδούς σταθερότητας όλων των νανοσωματιδίων (εκτός εκείνων 

που προήλθαν από τη σύμπλεξη θετικά φορτισμένων MIONs με συμπολυμερή, §3.3.3) 
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παρατηρήθηκε ότι καταβυθίζονταν με την αραίωση τους που ήταν απαραίτητη για της 

μετρήσεις. Για αυτό το λόγο έγιναν περαιτέρω μελέτες των δειγμάτων από την σύμπλεξη των 

νανοσωματιδίων με το πολυμερές,  έτσι ώστε να προσδιοριστεί η μέγιστη αραίωση στην 

οποία κάθε δείγμα διατηρεί την κολλοειδή του σταθερότητα. Δηλαδή να προσδιοριστούν οι 

συνθήκες αραίωσης στις οποίες το συμπολυμερές εκροφάται από τα θετικά φορτισμένα 

νανοσωματίδια, και έτσι εμμέσως να προσδιορισθεί η ισχύς των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

MIONs+ και συμπολυμερών.  

Η διαδικασία παρασκευής των δειγμάτων αυτών ήταν η ακόλουθη. Μέσα σε φιαλίδιο των 1,5 

ml παρασκευάστηκε διάλυμα πολυμερούς με την επιθυμητή συγκέντρωση. Στη συνέχεια 

τοποθετήθηκε το φιαλίδιο στους υπερήχους και εκεί προστέθηκαν τα MIONs+ , που είχαν ως 

τροποποιητή την Carn, σταγόνα-σταγόνα όπου και παρέμειναν για 2 min. Έπειτα 

μετακινήθηκε το φιαλίδιο με το διάλυμα από τους υπέρηχους και αφέθηκε σε ηρεμία για 1h. 

Ακολούθως φυγοκεντρήθηκε (20000 g) για 10 min έτσι ώστε να διαχωρισθεί το υπερκείμενο 

με το πολυμερές που δεν είχε αλληλεπιδράσει με τα νανοσωματίδια. Στο ίζημα (δηλαδή τα 

νανοσωματίδια με δεσμευμένο πολυμερές) συμπληρώθηκε ο αρχικός όγκος του διαλύματος 

με d.H2O και πραγματοποιήθηκε επαναδιασπορά στους υπερήχους για 10 min. Αρχικά το 

πολυμερές που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 102-6 (Πίνακας 3.9), και όταν προσδιορίστηκε σε 

αυτό η κρίσιμη αραίωση απώλειας κολλοειδούς σταθερότητας (άρα εκρόφησης των 

τροποποιητών), τότε το πείραμα επαναλήφθηκε με το πολυμερές PEG-pAsp. Ο έλεγχος της 

κολλοειδούς σταθερότητας των δειγμάτων αυτών πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις DLS και 

μαγνητοφόρισης. Οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων φαίνονται στον Πίνακα 3.9 που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 3.9 Προετοιμασία δειγμάτων με αραιώσεις κατά την ανάμιξη των νανοσωματιδίων με 

πολυμερή. 

Ονομασία 

Πολυμερές

/MIONs  

Όγκος 

ανάμιξης 
[MIONs] [Πολυμερές] [Πολυμερές] 

[-COOH] 

(από πολυμερές) 

(wt/wt) μl (H2O) % w/v % w/v μΜ μΜ 

102-6_ 

Fe51/Carn10/NH3500 
102-6 

1 0,5 214,6 0,6 0,301 44,93 3460 

2 0,5 264,6 0,488 0,244 36,44 2806 

3 0,5 284,6 0,454 0,227 33,88 2609 

4 0,5 304,6 0,424 0,212 31,65 2437 

5 0,5 324,6 0,398 0,199 29,70 2287 

6 0,5 344,6 0,375 0,188 27,98 2154 

7 0,5 364,6 0,354 0,177 26,44 2036 

8 0,5 464,6(3D) 0,278 0,139 20,75 1598 

9 0,5 564,6(3D) 0,228 0,114 17,08 1315 

10 0,5 664,6(3D) 0,194 0,097 14,51 1117 

11 0,5 764,6(3D) 0,169 0,085 12,61 971 

PEG-pAsp_ 

Fe51/Carn10/NH3500 
PEG-pASp 

1 0,5 232,3(3D) 0,278 0,139 234,753 1878,026 

2 0,5 282,3(3D) 0,228 0,114 193,175 1545,396 

3 0,5 332,3(3D) 0,194 0,097 164,108 1312,866 

4 0,5 382,3(3D) 0,169 0,085 142,645 1141,16 

5 0,5 1082,3(3D) 0,0596 
0,0298 

50,386 403,096 

6 0,5 2082,3(3D) 0,0310 
0,0155 

26,189 209,511 

7 0,5 3082,3(3D) 0,0210 
0,0105 

17,692 141,539 

8 0,5 4082,3(3D) 0,0158 
0,00791 

13,358 106,868 

9 0,5 2041,15(3D) 0,0158 
0,00783 

13,234 105,875 

10 0,5 3041,15(3D) 0,0106 
0,00526 

8,883 71,061 

11 0,5 4041,15(3D) 0,00797 
0,00396 

6,685 53,477 

12 0,5 5041,15(3D) 0,00639 
0,00317 

5,359 42,869 

13 0,5 3000(3D) 0,00533 
0,00266 

4,502 36,018 

14 0,5 6000(3D) 0,00267 
0.00133 

2,251 18,009 

15 0,5 9000(3D) 0,00178 
0,00089 

1,501 12,006 

16 0,5 5000(3D) 0,000121 0,00006064 0,102 0,819 

17 0,5 30000(3D) 0,000121 0,00006064 0,102 0,819 
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3.3.11 Αλληλεπίδραση των νανοφορέων με πρωτεΐνες 

Διάλυμα BSA_100ppm χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή πρότυπης καμπύλης 

βαθμονόμησης. Παρασκευάστηκαν 3 σειρές διαλυμάτων BSA με συγκεντρώσεις 

0.5,1,2,3,4,6,10 ppm σε 3d.H2O. Τα διαλύματα παρασκευάστηκαν σε πλαστικές κυψελίδες 

στις οποίες προστέθηκε αντιδραστήριο Bradford για την ανίχνευση των πρωτεϊνών μέσω 

φασματοφωτομετρίας. Η πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης που κατασκευάστηκε 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.1 που ακολουθεί. 
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Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,99465

Value Standard Error

MEAN Intercept 0,16457 0,00282

MEAN Slope 0,03969 9,5696E-4

 

Διάγραμμα 3.1 Πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης της αλβουμίνης 

Στη συνέχεια παρασκευάστηκε το δείγμα των νανοσωματιδίων που χρησιμοποιήθηκε για τις 

μετρήσεις ρόφησης πρωτεϊνών. Ποσότητα ΜΙΟΝs+ τροποποιημένα με Carn 

(Fe51/Carn10/NH3500) συμπλοκοποιήθηκε με PEG_pAsp όπως περιγράφηκε στο §3.3.3 

Αρχικά έγινε επικάλυψη των φιαλιδίων με BSA. Σε γυάλινα φιαλίδια τοποθετήθηκε διάλυμα 

πρωτεΐνης με συγκέντρωση 20 ppm και τελικό όγκο 3 ml και τοποθετήθηκαν τα φιαλίδια στο 

υδατόλουτρο στους 37 oC για 24 h υπό ήπια ανάδευση. Μετά το πέρας των 20 ωρών 

εκπλήθηκαν δις τα φιαλίδια με 3d.H2O και μέσα σε αυτά παρασκευάστηκαν τα δείγματα 

νανοφορέων-πρωτεΐνης. Για την παρασκευή των δειγμάτων νανοφορέων-πρωτεΐνης 

χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη ποσότητα από το διάλυμα BSA_100ppm και 90 μg από το 

δείγμα νανοφορέων που παρασκευάστηκε προηγουμένως και ποσότητα 3d.H2O μέχρι τελικό 

όγκο 3 ml έτσι ώστε οι συγκεντρώσεις σε BSA των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν να 
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είναι 2,4,6,8,10 και 16 ppm. Για την κάθε συγκέντρωση παρασκευάστηκαν τρία δείγματα,  

όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.10 που ακολουθεί. Τα φιαλίδια με τα δείγματα 

επανατοποθετήθηκαν στο υδατόλουτρο στους 37 oC για 24 h υπό ήπια ανάδευση.  

Πίνακας 3.10 Προετοιμασία δειγμάτων των νανοσωματιδίων στα οποία μελετήθηκε η ρόφηση 

πρωτεϊνών (BSA). 

Ονομασία 
BSA_100ppm H2O 

μl μl 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 60 2888 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 120 2828 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 180 2768 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 240 2708 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 300 2648 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 480 2468 

 

Μετά τοποθετήθηκαν τα δείγματα σε φιαλίδιο των 1,5 ml για φυγοκέντριση στα 20000 g για 

15 min, ώστε να διαχωρισθεί στο υπερκείμενο η ποσότητα της αλβουμίνης που δεν είχε 

προσροφηθεί. Συλλέχθηκε το υπερκείμενο και μεταφέρθηκε σε νέα υάλινα φιαλίδια τα οποία 

ήταν επικαλυμμένα με πρωτεΐνη BSA_20ppm όπως και τα προηγούμενα. Στη συνέχεια 

ποσότητα από το υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε πλαστική κυψελίδα όπου προστέθηκαν 500 μl 

Bradford και 3d.H2O μέχρι τελικό όγκο 2,5 ml και στη συνέχεια μετρήθηκε η απορρόφηση 

του δείγματος στο φασματοφωτόμετρο. Η ποσότητα που επιλέχθηκε από το δείγμα ήταν 

τέτοια έτσι ώστε η μετρούμενη απορρόφηση να βρισκεται στα όρια της πρότυπης καμπύλης 

βαθμονόμησης. Στον Πίνακα 3.11 που ακολουθεί φαίνονται οι ποσότητες που 

χρησιμοποιήθηκαν από το υπερκείμενο καθώς και η ποσότητα του 3d.H2O που προστέθηκε 

για την μέτρηση στο φασματοφωτόμετρο. 
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Πίνακας 3.11 Χρησιμοποιούμενες ποσότητες για την μέτρηση της απορρόφησης 

Ονομασία 

Χρησιμοποιούμενος 

όγκος 
3dΗ2Ο Απορρόφηση 

μl μl au 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 2012 0 0,299 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2004 0 0,280 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 2004 0 0,271 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 2002 0 0,305 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2000 0 0,313 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 1998 0 0,324 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 2005 0 0,360 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2003 0 0,355 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 2005 0 0,359 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 1999 0 0,404 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2000 0 0,395 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 2004 0 0,401 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 1073 927 0,365 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 1200 800 0,376 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 1203 797 0,378 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 808 1192 0,394 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 814 1186 0,406 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 812 1188 0,407 
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4. Ανάλυση και επεξεργασία 

αποτελεσμάτων 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε σύνθεση 

μαγνητικών νανοσωματιδίων και μελετήθηκε η αλληλεπίδρασή τους με το συμπολυμερές 

PEG-pAsp. Η σύνθεση των νανοσωματιδίων έγινε μέσω της υδρολυτικής αλκαλικής 

καταβύθισης μίας πρόδρομης ένωσης σιδήρου, και μέσω της υδρολυτικής αλκαλικής 

συγκαταβύθισης δύο πρόδρομων ενώσεων σιδήρου στους ~ 55 oC. Η σύνθεση των 

νανοσωματιδίων έγινε με δύο τρόπους. Με τον πρώτο τρόπο μελετήθηκε η απευθείας 

τροποποίηση των  νανοσωματιδίων με το πολυμερές, με προσθήκη του πολυμερούς κατά 

την διάρκεια της αντίδρασης, ή μετά την αντίδραση. Με τον δεύτερο τρόπο 

πραγματοποιήθηκε σύνθεση τροποποιημένων επιφανειακά νανοσωματιδίων με θετικά 

φορτισμένες ομάδες στα οποία το πολυμερές προστέθηκε μετά την αντίδραση.  

Οι καρβοξυλομάδες του PEG-pAsp αλληλεπιδρούν με τα ιόντα σιδήρου της επιφάνειας των 

μαγνητικών νανοκρυσταλλιτών στα μη τροποποιημένα νανοσωματίδια, ενώ στα 

τροποποιημένα αλληλεπιδρούν με τις ελεύθερες, θετικά φορτισμένες αμινομάδες που φέρουν 

τα νανοσωματίδια στην επιφάνειά τους. 

4.1 Έλεγχος κολλοειδούς σταθερότητας των 

MIONs 

Τα νανοσωματίδια αυτά συνθέτονται με στόχο την χρήση τους για μεταφορά αντικαρκινικών 

φαρμάκων και άρα πρέπει να είναι ικανά να χρησιμοποιηθούν στις συνθήκες του ανθρώπινου 

σώματος. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κολλοειδούς σταθερότητας και 

του μεγέθους των μαγνητικών νανοσωματιδίων σε υδατικά διαλύματα και σε διαλύματα 

χλωριούχου νατρίου σε διάφορες συγκεντρώσεις. Η διατήρηση της κολλοειδούς 

σταθερότητας σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου (με συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές 

που αντιστοιχούν στο ανθρώπινο αίμα) είναι σημαντική για να πιστοποιηθεί η διατήρηση της 

κολλοειδούς σταθερότητας στις συνθήκες που επικρατούν στο ανθρώπινο σώμα. Υψηλή 

συγκέντρωση άλατος οδηγεί σε αφυδάτωση των αλυσίδων της PEG λόγω του ανταγωνισμού 

για τα μόρια του νερού ανάμεσα στο PEG και στα ιόντα του χλωριούχου νατρίου. Οι 

αλληλεπιδράσεις νερού-ιόντων είναι ισχυρότερες και ενυδατώνονται πιο αποτελεσματικά 
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οδηγώντας σε αφυδάτωση και κατάρρευση των αλυσίδων του PEG (άρα συσσωμάτωση των 

νανοσωματιδίων).  Αυξάνοντας την πυκνότητα εμβολιασμού του PEG αυξάνεται η οσμωτική 

πίεση, ανάμεσα στις αλυσίδες του PEG, η οποία είναι μια δύναμη που βοηθά στη διατήρηση 

των μορίων του νερού και άρα τις αλυσίδες ενυδατωμένες, επομένως αυξάνεται η 

συγκέντρωση του άλατος που απαιτείται για την αφυδάτωση των αλυσίδων του 

PEG125.Ανάμεσα στις συγκεντρώσεις  χλωριούχου νατρίου που δοκιμάστηκαν ήταν και 

αυτές που αντιστοιχούν στο αίμα του ανθρώπινου οργανισμού έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η 

διατήρηση της κολλοειδούς σταθερότητας των νανοσωματιδίων όταν χρησιμοποιηθούν για 

χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων. Στον Πίνακα 4.1 που ακολουθεί  παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων για τον έλεγχο της κολλοειδούς σταθερότητας και του 

μεγέθους των απευθείας τροποποιημένων με το πολυμερές νανοσωματιδίων στα οποία το 

πολυμερές προστέθηκε κατά την διάρκεια της αντίδρασης της σύνθεσης. Μελετώντας τον 

πίνακα φαίνεται ότι τα νανοσωματίδια αυτά διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα σε 

υδατικά διαλύματα και η υδροδυναμική τους διάμετρος κυμαίνεται από 60 έως 100 nm τιμές 

οι οποίες τα καθιστούν κατάλληλα για in vivo εφαρμογές. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 

για τα πρώτα 6 δείγματα τα οποία έχουν μια πρόδρομη ένωση σιδήρου (FeSO4x7H2O) όσο 

αυξάνει η αναλογία NH3/Fe μειώνεται το μέγεθος των νανοσωματιδίων. Στα επόμενα δύο 

δείγματα με μια πρόδρομη ένωση σιδήρου (FeCl2x4H2O) παρατηρείται επίσης ότι μειώνεται 

η υδροδυναμική διάμετρος με την αύξηση της αναλογίας NH3/Fe. Η μείωση του μεγέθους με 

την αύξηση της αναλογίας NH3/Fe παρατηρείται και στα τρία τελευταία δείγματα με δύο 

πρόδρομες ενώσεις σιδήρου (FeSO4x7H2O, FeCl3x6H2O). Παρατηρείται λοιπόν ότι σε όλα 

τα απευθείας τροποποιημένα με το πολυμερές νανοσωματιδία στα οποία το πολυμερές 

προστέθηκε κατά την διάρκεια της σύνθεσης η υδροδυναμική διάμετρος μειώνεται 

αυξάνοντας την αναλογία ΝΗ3/Fe, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.1 όπου 

περιγράφονται σχηματικά τα αποτελέσματα αυτά. 

 Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τα πειράματα αυτά είναι βέβαια το γεγονός ότι 

κανένα από τα προϊόντα δεν έχει κολλοειδή σταθερότητα παρουσία ιόντων Νa+ παρά την 

τροποποίηση με το PEG. Η έλλειψη σταθερότητας αποδίδεται στην μη-αποτελεσματική (δηλ. 

όχι αρκετά πυκνή) τροποποίηση των MIONs με το PEG-pAsp. Έτσι, ενώ τα νανοσωματίδια 

είναι σταθερά σε απεσταγμένο νερό, παρουσία αντισταθμιστικών ιόντων συσσωματώνονται 

λόγω μη-επαρκούς στερικής σταθεροποίησης. Ως αιτία αυτού του γεγονότος υποθέτουμε ότι 

είναι η σχετικά μικρή ισχύς των αλληλεπιδράσεων των καρβοξυλομάδων του πολυμερούς με 

την επιφάνεια των MIONs. Φαίνεται ότι ο αριθμός των καρβοξυλομάδων του PEG-pAsp 
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είναι μικρός ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες συλλογικές αλληλεπιδράσεις για την 

απαιτούμενη σταθερότητα. Αντίθετα, σε προηγούμενη εργασία126 η χρήση του πολυμερούς 

102-6 (με 77 διαθέσιμες καρβοξυλομάδες) στη θέση του PEG-pAsp οδήγησε στην επιτυχή 

σύνθεση τροποποιημένων και σταθερών ΜΙΟΝs. 

Πίνακας 4.1 Μετρήσεις DLS για μη τροποποιημένα νανοσωματίδια όπου το πολυμερές PEG-pAsp 

προστέθηκε κατά την αντίδραση. 

 
Ονομασία Πρόδρομη Ένωση 

NH3/Fe Dh Dh σε NaCl 

mmol nm nm 

1 Fe25,5/pAsp5/NH335 FeSO4x7H2O 6,15 119 Χ* 

2 Fe25,5/pAsp5/NH370 FeSO4x7H2O 12,24 75 Χ 

3 Fe25,5/pAsp10/NH3140 FeSO4x7H2O 24,62 75 Χ 

4 Fe25,5/pAsp5/NH3140 FeSO4x7H2O 24,62 63 Χ 

5 Fe25,5/pAsp5/NH3200 FeSO4x7H2O 35,17 60 Χ 

6 Fe25,5/pAsp5/NH3240 FeSO4x7H2O 42,2 56 Χ 

7 Fe17,8/pAsp5/NH370 FeCl2x4H2O 12,31 147 Χ 

8 Fe17,8/pAsp10/NH3140 FeCl2x4H2O 24,62 93 Χ 

9 Fe24,8/pAsp5/NH3180 FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 31,65 156 Χ 

10 Fe24,8/pAsp5/NH3240 FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 42,2 65 Χ 

11 Fe24,8/pAsp5/NH3300 FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 52,75 61 Χ 

*Το Χ χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη μη-σταθερότητα του συστήματος (συσσωμάτωση) στις συγκεκριμένες συνθήκες. 

  



80 
 

 

 

Διάγραμμα 4.1: α) Μελέτη της υδροδυναμικής διαμέτρου Dh σε υδατικό διάλυμα για MIONs με μια 

πρόδρομη ένωση σιδήρου β) Μελέτη της υδροδυναμικής διαμέτρου Dh σε υδατικό διάλυμα για 

MIONs με δύο πρόδρομες ένωσεις σιδήρου 

Στη συνέχεια, και αφού τα προηγούμενα δείγματα δεν επέδειξαν κολλοειδή σταθερότητα σε 

διαλύματα χλωριούχου νατρίου, πραγματοποιήθηκε σύνθεση των MIONs στα οποία το 

πολυμερές προστέθηκε σε αυτά μετά την αντίδραση της σύνθεσης. Στον Πίνακα 4.2 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον έλεγχο της κολλοειδούς 

σταθερότητας και του μεγέθους των νανοσωματιδίων. Όπως φαίνεται από τον πίνακα τα 

νανοσωματίδια αυτά παρασκευάσθηκαν με δύο πρόδρομες ενώσεις σιδήρου (FeSO4x7H2O - 
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FeCl3x6H2O και FeCl2x4H2O - FeCl3x6H2O). Μελετώντας τον Πίνακα 4.2 παρατηρήθηκε 

ότι η σύνθεση των MIONs όπου το πολυμερές προστέθηκε μετά την αντίδραση όχι μόνο δεν 

έδωσε νανοσωματίδια που να διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα σε διάλυματα 

χλωριούχου νατρίου αλλά τα προϊόντα των συνθέσεων αυτών εμφάνισαν και αρκετά 

μεγαλύτερη υδροδυναμική διάμετρο σε υδατικά διαλύματα γεγονός που δείχνει την 

ακαταλληλότητα τους για in vivo εφαρμογές, ενώ δεν παρατηρήθηκε μείωση της 

υδροδυναμικής διαμέτρου με την αύξηση της αναλογίας NH3/Fe. Αυτό αποτελεί μία ένδειξη 

ότι η ισχύς των αλληλεπιδράσεων των καρβοξυλομάδων του πολυμερούς με την επιφάνεια 

των MIONs είναι ακόμα μικρότερη στην περίπτωση όπου το πολυμερές προστέθηκε μετά 

την αντίδραση σε σχέση με την περίπτωση όπου το πολυμερές προστέθηκε κατά την 

αντίδραση. Ένα τυπικό διάγραμμα υδροδυναμικής διαμέτρου για μη τροποποιημένα 

νανοσωματίδια όπου το πολυμερές προστέθηκε μετά την αντίδραση φαίνεται στο Διάγραμμα 

4.2 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.2 Μετρήσεις DLS για μη τροποποιημένα νανοσωματίδια όπου το πολυμερές προστέθηκε 

μετά την αντίδραση της σύνθεσης 

Ονομασία Πρόδρομη Ένωση 

NH3/Fe 
Dh Dh σε NaCl 

mmol 
nm nm 

Fe24,8/pAsp5/NH3180 FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 31,65 64,5 X 

Fe24,8/pAsp5/NH3240 FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 42,2 132 X 

Fe24,8/pAsp5/NH3300 FeSO4x7H2O FeCl3x6H2O 52,75 127 X 

Fe22,3/pAsp5/NH3180 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 31,65 159 X 

Fe22,3/pAsp5/NH3240 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 42,2 140 X 

Fe22,3/pAsp5/NH3300 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 52,75 146 X 
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Διάγραμμα 4.2: Τυπικό διάγραμμα υδροδυναμικής διαμέτρου όπου το πολυμερές προστέθηκε μετά 

την αντίδραση 

Αφού λοιπόν όλα τα παραπάνω νανοσωματίδια δεν παρουσίασαν καμία κολλοειδή 

σταθερότητα σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου, και άρα δεν είναι κατάλληλα για χρήση 

στον ανθρώπινο οργανισμό, ακολουθήθηκε μια άλλη μέθοδος σύνθεσης νανοσωματιδίων για 

πιο αποτελεσματική τροποποίηση των MIONs με το PEG-pAsp. Αυτή η μέθοδος είναι η 

σύνθεση επιφανειακά τροποποιημένων νανοσωματιδίων, δηλαδή σωματίδια τα οποία είναι 

θετικά φορτισμένα (MIONs+) και στη συνέχεια μελετήθηκε η αλληλεπίδραση τους με το 

αρνητικά φορτισμένο λόγω των καρβοξυλομάδων πολυμερές (PEG-pAsp). Σε αυτά τα 

νανοσωματίδια η προσθήκη του πολυμερούς πραγματοποιήθηκε μετά την αντίδραση. Αρχικά 

μετρήθηκε με DLS το μέγεθος των τροποποιημένων νανοσωματιδίων πριν την προσθήκη 

πολυμερούς. Η μελέτη κολλοειδούς σταθερότητας μετά την προσθήκη του πολυμερούς 

παρουσιάζεται εκτενώς παρακάτω. Στον Πίνακα 4.3 που ακολουθεί φαίνονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων για τον έλεγχο της κολλοειδούς σταθερότητας και του 

μεγέθους των νανοσωματιδίων σε υδατικά διαλύματα για τα τροποποιημένα νανοσωματίδια 

πριν την προσθήκη του πολυμερούς. Όπως φαίνεται και από τα πρώτα 5 δείγματα του πίνακα 

η υδροδυναμική διάμετρος των νανοσωματιδίων μειώνεται καθώς αυξάνει η αναλογία 

NH3/Fe (όπως και στα μη τροποποιημένα MIONs). Στα επόμενα 2 δείγματα διατηρήθηκε 

σταθερή η αναλογία NH3/Fe και αλλάζει ο επιφανειακός τροποποιητής. Στα δύο τελευταία 

δείγματα ο επιφανειακός τροποποιητής (Carn, PhEtNH2) προστέθηκε μετά την σύνθεση των 

MIONs, κατά τη διάρκεια των πλύσεων, και όπως φαίνεται και από τον πίνακα δεν 
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παρατηρείται κολλοειδής σταθερότητα σε απεσταγμένο νερό, σε αντίθεση με όλα τα άλλα 

δείγματα στα οποία οι τροποποιητές προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της σύνθεσης των 

MIONs+. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα ούτε τα MIONs+ παρουσίασαν κολλοειδή 

σταθερότητα σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου πριν την προσθήκη του πολυμερούς. 

Πίνακας 4.3 Μετρήσεις DLS για τροποποιημένα νανοσωματίδια πριν την προσθήκη του πολυμερούς  

 

Ονομασία Πρόδρομη Ένωση 

NH3/Fe 
Dh Dh σε NaCl 

mmol 
nm nm 

  0.18 mmol Fe    

1 Fe51/PhEtNH210/NH3100 FeSO4x7H2O 8,89 X  X 

2 Fe51/PhEtNH210/NH3200 FeSO4x7H2O 17,78 190 X 

3 Fe51/PhEtNH210/NH3300 FeSO4x7H2O 26,67 96 X 

4 Fe51/PhEtNH210/NH3400 FeSO4x7H2O 35,56 89 X 

5 Fe51/PhEtNH210/NH3500 FeSO4x7H2O 44,44 85 X 

  0.22 mmol Fe    

6 Fe55,5/Carn5/NH3500 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 36,36 111 X 

7 Fe55,5/PhEtNH25/NH3500 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 36,36 121 X 

 Προσθήκη τροποποιητών μετά την σύνθεση των ΜΙΟΝs 

8 Fe55,5/PhEtNH25/NH3500 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 36,36 X X 

9 Fe55,5/Carn5/NH3500 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 36,36 X X 

 

Στη συνέχεια όπως έχει προαναφερθεί πραγματοποιήθηκαν εκτενείς μελέτες της κολλοειδούς 

σταθερότητας των τροποποιημένων νανοσωματιδίων σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου μετά 

την σύμπλεξη τους με πολυμερή. Τα πολυμερή που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ήταν τα 102-2 

και 102-6 για να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πειραματικές συνθήκες και μετά οι ίδιες 

συνθήκες εφαρμόστηκαν στην περίπτωση του πολυμερούς  PEG-pAsp. Η σύμπλεξη των 

νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη των νανοσωματιδίων στο διάλυμα του 

πολυμερούς. Στον Πίνακα 4.4 που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

για τον έλεγχο της κολλοειδούς σταθερότητας και του μεγέθους των νανοσωματιδίων για τα 

τροποποιημένα νανοσωματίδια μετά την σύμπλεξη των νανοσωματιδίων με το πολυμερές 

102-6 μετά από τρία στάδια πλύσεων και για διάφορες αναλογίες πολυμερούς/MIONs. 

Μελετώντας τον Πίνακα 4.4 από τις τιμές των υδροδυναμικών διαμέτρων των 

νανοσωματιδίων φαίνεται ότι τα MIONs+  μετά τη σύμπλεξή τους με το πολυμερές 102-6 

διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου σε διάφορες 

συγκεντρώσεις ανάμεσα στις οποίες και αυτή που έχει το αίμα. Ενώ η διατήρηση της 
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κολλοειδούς σταθερότητας μετά από τρία στάδια πλύσεων πιστοποιεί την ισχυρή δέσμευση 

του πολυμερούς με τον τροποποιητή των MIONs+. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα τα 

τροποποιημένα με PhEtNH2 νανοσωματίδια (δείγματα 4,5,6 του Πίνακα 4.4) δεν 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στην υδροδυναμική διάμετρο ανάλογα με την αναλογία 

πολυμερούς/MIONs, ενώ τα τροποποιημένα με Carn νανοσωματίδια (δείγματα 1,2,3 του 

Πίνακα 4.4) παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στην υδροδυναμική διάμετρο για τις διάφορες 

αναλογίες πολυμερούς/MIONs χωρίς όμως να εμφανίζουν κάποια αναλογική σχέση. Τα 

δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 6ο δείγμα  (με τροποποιητή την Carn και 

υδροδυναμική διάμετρο 111 nm) και το 8ο δείγμα (με τροποποιητή την PhEtNH2 και 

υδροδυναμική διάμετρο 121 nm) από τον Πίνακα 4.3. Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης 

αυτής είναι η μείωση στην υδροδυναμική διάμετρο των νανοσωματιδίων μετά την προσθήκη 

του πολυμερούς 102-6. Στα τροποποιημένα με PhEtNH2 MIONs+ η υδροδυναμική διάμετρος 

μειώνεται από τα 121 nm  στα ~80 nm και στα τροποποιημένα με Carn MIONs+ η 

υδροδυναμική διάμετρος μειώνεται από τα 111 nm στα 60 nm έως 100 nm. Η μείωση αυτή 

στην υδροδυναμική διάμετρο οφείλεται στο ότι το πολυμερές κατά τη σύμπλεξη του με τα 

νανοσωματίδια διαχωρίζει κάποια μικρά συσσωματώματα που έχουν δημιουργηθεί κατά τη 

σύνθεση των MIONs+. Στο Διάγραμμα 4.3 παρουσιάζονται τυπικά διαγράμματα DLS για τα 

MIONs+ μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-6 και μετά από τρία στάδια πλύσεων. 

Πίνακας 4.4 Μετρήσεις DLS σε NaCl για τα MIONs+ μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-6 

102-6_MIONs+ 
Τροποποι

ητής 

Pol/MI

ONs 

[NaCl] Dh 1η 

πλύση 

[NaCl] Dh 2η 

πλύση 

[NaCl] Dh 3η 

πλύση 

[NaCl] Dh 

M nm M nm M nm M nm 

1 Carn 0,5 0,15 ~ 
20kgs 

15min 
0,3 97 

20kgs 

15min 
0,3 95 

20kgs 

15min 
0,3 101 

2 Carn 1 0,15 ~ 

30kgs 

30 

min 

0,3 102 
20kgs 

15min 
0,3 133 

20kgs 

15min 
0,3 146 

3 Carn 2 0,15 75 
20kgs 

15min 
0,3 77 

20kgs 

15min 
0,3 61 

20kgs 

15min 
0,3 63 

4 PhEtNH2 0,5 0,15 70 
20kgs 

15min 
0,3 80 

20kgs 

15min 
0,3 81 

20kgs 

15min 
0,3 87 

5 PhEtNH2 1 0,15 ~ 
24kgs 

10min 
1 62 

20kgs 

15min 
1 74 

20kgs 

15min 
1 78 

6 PhEtNH2 2 0,15 71 
20kgs 

15min 
0,3 73 

20kgs 

15min 
0,3 69 

20kgs 

15min 
0,3 75 
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Διάγραμμα 4.3: α) Τυπικό διάγραμμα DLS τροποποιημένων με Carn MIONs+ μετά την προσθήκη 

του πολυμερούς 102-6 και τρία στάδια πλύσεων β) Τυπικό διάγραμμα DLS τροποποιημένων με 

PhEtNH2 MIONs+ μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-6 και τρία στάδια πλύσεων 

Έπειτα στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον έλεγχο 

της κολλοειδούς σταθερότητας για τα MIONs+ μετά την σύμπλεξή τους με το πολυμερές 

102-2 μετά από τρία στάδια πλύσεων και για διάφορες αναλογίες πολυμερούς/MIONs. 

Μελετώντας τον Πίνακα 4.5 φαίνεται ότι τα MIONs+  μετά τη σύμπλεξή τους με το 

πολυμερές 102-2 διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα σε διαλύματα χλωριούχου 

νατρίου σε διάφορες συγκεντρώσεις ανάμεσα στις οποίες και αυτή που έχει το αίμα. Ενώ η 
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διατήρηση της κολλοειδούς σταθερότητας μετά από τρία στάδια πλύσεων πιστοποιεί την 

ισχυρή δέσμευση του πολυμερούς με τον τροποποιητή των MIONs+. Όπως φαίνεται και από 

τον πίνακα ανεξάρτητα από τον τροποποιητή τα νανοσωματίδια δεν παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις στην υδροδυναμική διάμετρο ανάλογα με την αναλογία 

πολυμερούς/MIONs. Μόνο το πρώτο δείγμα του πίνακα έχει αρκετά διαφοροποιημένη 

υδροδυναμική διάμετρο η οποία οφείλεται στην πολύ μικρή  αναλογία πολυμερούς/MIONs. 

Και σε αυτή την περίπτωση τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 6ο δείγμα  (με 

τροποποιητή την Carn και υδροδυναμική διάμετρο 111 nm) και το 8ο δείγμα (με τροποποιητή 

την PhEtNH2 και υδροδυναμική διάμετρο 121 nm) από τον Πίνακα 4.3. Η μείωση στην 

υδροδυναμική διάμετρο των νανοσωματιδίων που παρατηρήθηκε μετά την προσθήκη του 

πολυμερούς 102-6 παρατηρείται και μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-2 όμως σε 

αυτή την περίπτωση η μείωση στη υδροδυναμική διάμετρο είναι μικρότερη. Στα 

τροποποιημένα με PhEtNH2 νανοσωματίδια η υδροδυναμική διάμετρος μειώνεται από τα 

121 nm  στα ~90 nm και στα τροποποιημένα με Carn νανοσωματίδια η υδροδυναμική 

διάμετρος μειώνεται από τα 111 nm στα ~100 nm. Τυπικά διαγράμματα DLS για τα MIONs+ 

μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-2 και μετά από τρία στάδια πλύσεων 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.4 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.5 Μετρήσεις DLS σε NaCl για τα MIONs+ μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-2 

102-2_MIONs+ 
Τροποποιητ

ής 

Pol/MI

ONs 

[NaCl] Dh 
1η πλύση 

[NaCl] Dh 
2η πλύση 

[NaCl] Dh 
3η πλύση 

[NaCl] Dh 

M nm M nm M nm M nm 

1 Carn 0,2 0,15 83 
20kgs 

15min 
0,3 104 

20kgs 

15min 
0,3 ~ 

20kgs 

15min 
0,3 143 

2 Carn 0,5 0,15 82 
20kgs 

15min 
0,3 88 

20kgs 

15min 
0,3 92 

20kgs 

15min 
0,3 102 

3 Carn 1 0,15 ~ 
30kgs 

30min 
0,15 ~ 

24kgs 

10min 
0,3 115 

20kgs 

15min 
0,3 114 

4 Carn 2 0,15 98 
20kgs 

15min 
0,3 99 

20kgs 

15min 
0,3 98 

20kgs 

15min 
0,3 101 

5 PhEtNH2 0,5 0,15 70 
20kgs 

15min 
0,3 74 

20kgs 

15min 
0,3 81 

20kgs 

15min 
0,3 91 

6 PhEtNH2 1 0,15 112 
20kgs 

15min 
0,3 95 

20kgs 

15min 
0,3 102 

20kgs 

15min 
0,3 111 

7 PhEtNH2 2 0,15 74 
20kgs 

15min 
0,3 74 

20kgs 

15min 
0,3 78 

20kgs 

15min 
0,3 85 
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Διάγραμμα 4.4: α) Τυπικό διάγραμμα DLS τροποποιημένων με Carn MIONs+ μετά την προσθήκη 

του πολυμερούς 102-2 και τρία στάδια πλύσεων β) Τυπικό διάγραμμα DLS τροποποιημένων με 

PhEtNH2 MIONs+ μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-2 και τρία στάδια πλύσεων 

Από τη μελέτη της κολλοειδούς σταθερότητας με τα πολυμερή 102-2 και 102-6 που 

προηγήθηκε παρατηρήθηκε ότι η μεταβολή στην αναλογία πολυμερούς/MIONs δεν 

επηρεάζει σημαντικά την υδροδυναμική διάμετρο των νανοσωματιδίων και για αυτό 

επιλέχθηκε η μεσαία αναλογία 1/1 για τη μελέτη της κολλοειδούς σταθερότητας μετά τη 

σύμπλεξη με το πολυμερές PEG-pAsp. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μετρήσεις για τον 

έλεγχο της κολλοειδούς σταθερότητας για τροποποιημένα νανοσωματίδια μετά την 
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σύμπλεξή τους με το πολυμερές PEG-pAsp και μετά από τρία στάδια πλύσεων όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.6  και στο Διάγραμμα 4.5 που ακολουθούν. Μελετώντας τον 

Πίνακα 4.6 παρατηρείται από τις τιμές των υδροδυναμικών διαμέτρων των νανοσωματιδίων 

ότι τα MIONs+  μετά τη συμπλεξή τους με το πολυμερές PEG-pAsp διατηρούν την 

κολλοειδή τους σταθερότητα σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου σε διάφορες συγκεντρώσεις 

ανάμεσα στις οποίες και αυτή που έχει το αίμα. Ενώ η διατήρηση της κολλοειδούς 

σταθερότητας μετά από τρία στάδια πλύσεων πιστοποιεί την ισχυρή δέσμευση του PEG-

pAsp με τον τροποποιητή των MIONs+. Στα τροποποιημένα με PhEtNH2 νανοσωματίδια η 

υδροδυναμική διάμετρος δεν διαφοροποιείται μετά την σύμπλεξη των νανοσωματιδίων με το 

πολυμερές PEG-pAsp. Στα τροποποιημένα με Carn νανοσωματίδια η υδροδυναμική 

διάμετρος μειώνεται από τα 111 nm στα 55 nm μετά την σύμπλεξη των νανοσωματιδίων με 

το πολυμερές PEG-pAsp η οποία μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που 

επήλθε μετά τη σύμπλεξη με τα πολυμερή 102-2 κα 102-6 το οποίο σημαίνει ότι το PEG-

pAsp διαχωρίζει πολύ καλύτερα τα όποια μικρά συσσωματώματα δημιουργούνται κατά τη 

σύνθεση των MIONs+ . 

Πίνακας 4.6 Μετρήσεις DLS σε NaCl για τα MIONs+ μετά την προσθήκη του πολυμερούς PEG-

pAsp 

Ονομασία 
Τροποπ

οιητής 

Pol/M

IONs 

[NaCl] 1η 

πλύση 

[NaCl] Dh 2η 

πλύση 

[NaCl] Dh 3η 

πλύση 

[NaCl] Dh 

M M nm M nm M nm 

PEG-pAsp_MIONs+ Carn 1 0,15 
30kgs 

30min 
0,15 49 

20kgs 

15min 
0,3 54 

20kgs 

15min 
0,3 55 

PEG-pAsp_MIONs+ PhEtNH2 1 0,15 
30kgs 

30min 
0,3 96 

20kgs 

15min 
0,3 ~ 

20kgs 

15min 
0,3 117 
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Διάγραμμα 4.5 Τυπικό διάγραμμα DLS τροποποιημένων με Carn MIONs+ μετά την προσθήκη του 

πολυμερούς PEG-pAsp και τρία στάδια πλύσεων 

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα που παρασκευάστηκαν για την μελέτη της 

κολλοειδούς σταθερότητας σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου μετά την σύμπλεξη με τα 

πολυμερή 102-6, 102-2 και το PEG-pAsp έδειξαν ότι η επιφανειακή τροποποίηση των 

νανοσωματιδίων είναι ικανή έτσι ώστε να δημιουργηθούν ισχυρές  αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στις καρβοξυλομάδες του PEG-pAsp και τις αμινομάδες που βρίσκονται στην 

επιφάνεια των τροποποιημένων νανοσωματιδίων το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τα 

νανοσωματίδια αυτά να διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα σε διαλύματα 

χλωριούχου νατρίου ακόμα και μετά από τρία στάδια πλύσεων καθώς και σε βάθος χρόνου. 

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες στην Εικόνα 4.1 που ακολουθεί οι οποίες τραβήχτηκαν 

ένα χρόνο μετά την παρασκευή των δειγμάτων. 

 

Εικόνα 4.1 Δείγματα MIONs+ σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου με το πολυμερές : α) 102-6 β) 102-2 

γ) PEG-pAsp 
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Η αφυδάτωση της PEG αλυσίδας (και άρα η συσσωμάτωση των νανοσωματιδίων) 

προκαλείται εκτός από το αλάτι αλλά και από την αύξηση της θερμοκρασίας, όπου τα μόρια 

του H2O εκτονώνονται ταχύτερα, αφήνοντας  έτσι τη σφαίρα ενυδάτωσης της πολικής 

ομάδας της PEG125. Για περαιτέρω μελέτη επιλέχθηκαν τα τροποποιημένα με Carn MIONs+ 

και αυτό γιατί με βάση όσα παρατηρήθηκαν παραπάνω εκτός του ότι διατηρούν την 

κολλοειδή τους σταθερότητα μετά από τρία στάδια πλύσεων, όπως και τα τροποποιημένα με 

PhEtNH2 MIONs+, κατά τη σύμλεξή τους με το PEG-pAsp παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

μείωση στην υδροδυναμική διάμετρο. Επίσης ένας άλλος λόγος που κάνει τα τροποποιημένα 

με Carn MIONs+ πιο κατάλληλα είναι το γεγονός ότι τα νανοσωματίδια αυτά έχουν 

μεγαλύτερο μέγεθος νανοκρυσταλλίτη από τα τροποποιημένα με PhEtNH2 MIONs+ όπως θα 

παρουσιαστεί σε επόμενο εδάφιο. Τέλος ένα ακόμα πλεονέκτημα των MIONs+ με Carn είναι 

ότι η αμινομάδα του μορίου της Carn  έχει μόνιμα θετικό φορτίο και δεν εξαρτάται από το 

pH όπως συμβαίνει με το μόριο της PhEtNH2.  

Έτσι λοιπόν στη συνέχεια στα MIONs+ με τροποποιητή την Carn πραγματοποιήθηκε μελέτη 

για την διατήρηση της κολλοειδούς σταθερότητας σε υψηλές συγκεντρώσεις NaCl σε 

συνάρτηση με τη θερμοκρασία μετά την συμπλοκοποίηση με το PEG-pAsp. 

Παρασκευάστηκε το δείγμα PEG-pAsp_Carn_coated_MIONs+ με αναλογία πολυμερούς/ 

MIONs+ 0,5 και 20 μl από αυτό αραιώθηκαν σε 500 μl NaCl με συγκέντρωση 2M στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε διάφορες θερμοκρασίες όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.7 

και στο Διάγραμμα 4.6 που ακολουθούν για να παρατηρηθεί σε ποια θερμοκρασία χάνουν 

την κολλοειδή σταθερότητά τους τα νανοσωματίδια. Μελετώντας τον παρακάτω πίνακα 

παρατηρείται ότι τα νανοσωματίδια μετά τη σύμπλεξή τους με το PEG-pAsp διατηρούν την 

κολλοειδή σταθερότητα σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου (2M) μέχρι τη θερμοκρασία των 60 

oC, το οποίο φαίνεται από τις τιμές της υδροδυναμικής διαμέτρου (Dh= 80 nm ).Στη συνέχεια 

και αυξάνοντας περισσότερο τη θερμοκρασία άρχισε η αποσταθεροποίηση των 

νανοσωματιδίων στους 61 oC (Dh= 108 nm). 
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Πίνακας 4.7 Διατήρηση κολλοειδούς σταθερότητας σε υψηλές συγκεντρώσεις NaCl και 

θερμοκρασίες 

Θερμοκρασία [NaCl] Dh 

oC M nm 

25 2 80 

40 2 78 

50 2 74 

60 2 80 

61 2 108 

62 2 146 

63 2 140 

64 2 147 

65 2 153 

66 2 174 

67 2 373 

68 2 774 

 

 

Διάγραμμα 4.6 Μελέτη της υδροδυναμικής διαμέτρου σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία 

Στη μελέτη διατήρησης της κολλοειδούς σταθερότητας σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία 

φαίνεται μια ελαφρά μείωση  στην υδροδυναμική διάμετρο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία 

στους 40 oC και 50 oC. Αυτό οφείλεται στο ότι αυξάνοντας τη θερμοκρασία ένα ποσοστό του 

πολυμερούς χάνει τη διαλυτότητά του και συσσωματώνεται με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

υδροδυναμική διάμετρος των νανοσωματιδίων όμως η ποσότητα του πολυμερούς που μένει 
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στα νανοσωματίδια είναι ικανή έτσι ώστε αυτά να διατηρήσουν την κολλοειδή  τους 

σταθερότητα. Στη συνέχεια, και ενώ συνεχίζει να αυξάνεται η θερμοκρασία 

συσσωματώνεται το υπόλοιπο πολυμερές και τα νανοσωματίδια μέχρι την ολική κατάρρευση 

του δείγματος που φαίνεται από την πολύ μεγάλη υδροδυναμική διάμετρο στους 68 oC 

(Dh=774 nm) . Αυτή η μελέτη η οποία δείχνει την διατήρηση της κολλοειδούς σταθερότητας 

σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχου νατρίου σε σχέση με την συγκέντρωση του 

χλωριούχου νατρίου στο αίμα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις 

θερμοκρασίες που έχει ο ανθρώπινος οργανισμός διασφαλίζει ότι η πυκνότητα της PEG στα 

νανοσωματίδια είναι ιδιαίτερα υψηλή καθώς και την διατήρηση των ιδιοτήτων των 

νανοσωματιδίων σε πολύ πιο ακραίες συνθήκες από αυτές  που επικρατούν στο ανθρώπινο 

σώμα και επομένως τα δείγματα είναι κατάλληλα για in vivo εφαρμογές. 

Μελετώντας τις παραπάνω μετρήσεις βγαίνουν τα εξής χρήσιμα συμπεράσματα: 

Όπως παρατηρήθηκε, κάποια από τα μη τροποποιημένα μαγνητικά νανοσωματίδια στα οποία 

το πολυμερές προστέθηκε κατά την διάρκεια της αντίδρασης εμφανίζουν μικρά μεγέθη και 

ειδικά αυτά με μεγάλη αναλογία NH3/Fe. Όμως μετά το πέρας ενός διαστήματος της τάξης 

των δύο μηνών έχασαν την κολλοειδή τους σταθερότητα και συσσωματώνονταν ενώ δεν 

εμφάνισαν καμία σταθερότητα σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου. Αντίθετα τα μη 

τροποποιημένα μαγνητικά νανοσωματίδια όπου το πολυμερές προστέθηκε μετά την 

αντίδραση παρέμειναν σταθερά ως προ το μέγεθος και την κολλοειδή σταθερότητα ακόμα 

και μετά την πάροδο αρκετών μηνών. Τα νανοσωματίδια αυτά ενώ διατηρούν την κολλοειδή 

τους σταθερότητα στην πάροδο του χρόνου δεν εμφανίζουν και αυτά, όπως και τα τα 

προηγούμενα, καμία σταθερότητα σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου. Αυτό οφείλεται στο 

ότι οι καρβοξυλομάδες των 8 μονομερών του πολυμερούς δεν επαρκούν ώστε να 

δημιουργήσουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις με την επιφάνεια των νανοσωματιδίων 

επιτρέποντας έτσι την εκρόφηση τους από την επιφάνεια των μαγνητικών νανοσωματιδίων. 

Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκαν οι συνθέσεις τροποποιημένων επιφανειακά 

σωματιδίων όπως προαναφέραμε. Τα νανοσωματίδια αυτά πριν την προσθήκη του 

πολυμερούς παρουσίασαν ικανοποιητικά μεγέθη και κολλοειδή σταθερότητα σε υδατικά 

διαλύματα, όχι όμως και σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου. Το σημαντικό εύρημα από την 

εργασία αυτή είναι ότι μετά την προσθήκη του πολυμερούς παρατηρήθηκε ότι τα 

νανοσωματίδια εμφάνισαν κολλοειδή σταθερότητα σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου ακόμα 

και μετά από τρία στάδια πλύσεων και επαναδιασποράς. Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι 

μετά την προσθήκη του πολυμερούς μειώνεται σημαντικά το μέγεθος των νανοσωματιδίων 
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πράγμα που οφείλεται στο ότι το πολυμερές κατά τη σύμπλεξή του με τα νανοσωματίδια 

διασπά κάποια μικρά συσσωματώματα και τα διαχωρίζει. Η μείωση του μεγέθους κατά τη 

σύμπλεξη με το πολυμερές ήταν αρκετά πιο αισθητή για το συμπολυμερές PEG_pAsp σε 

σχέση με τα συμπολυμερή 102-2 και 102-6 που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 

των βέλτιστων πειραματικών συνθηκών. Τέλος η πολύ υψηλή θερμοκρασία (>60 oC) και 

συγκέντρωση NaCl (2M) που απαιτείται για την αποσταθεροποίηση του συστήματος 

πιστοποιεί την πολύ αποτελεσματική επικάλυψη των MIONs+ με την PEG. 

4.2 Προσδιορισμός ιόντων σιδήρου στα 

νανοσωματίδια φασματοφωτομετρικά 

Η συγκέντρωση του σιδήρου των μαγνητικών νανοσωματιδίων που συντέθηκαν, ως 

χαρακτηριστική του μαγνητικού περιεχομένου του προϊόντος, προσδιορίστηκε με ακρίβεια. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά σε ποσότητα νανοσωματιδίων για όλα τα πειράματα 

που έγιναν. Τα νανοσωματίδια στα οποία προσδιορίστηκε η συγκέντρωση σε σίδηρο ήταν τα 

MIONs+ καθώς αυτά είναι που επέδειξαν διατήρηση της κολλοειδούς σταθερότητας όπως 

φάνηκε  και στο εδάφιο 4.1. Η συγκέντρωση σε σίδηρο των νανοσωματιδίων παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 4.8 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.8 Συγκέντρωση σιδήρου των νανοσωματιδίων 

 
Ονομασία Πρόδρομη Ένωση 

ΝΗ3/Fe Fe conc 

mmol % w/v 

1 Fe51/PhEtNH210/ΝΗ3300 FeSO4x7H2O 26,23 0,176 

2 Fe55,5/Carn5/NH3500 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 35,56 0,254 

3 Fe55,5/PhEtNH25/NH3500 FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 35,56 0,3 

4 Fe55,5/PhEtNH25/NH3500(LS) FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 35,56 0,81 

5 Fe55,5/Carn5/NH3500(LS) FeCl2x4H2O FeCl3x6H2O 35,56 1,291 

 

Η συγκέντρωση σιδήρου στα νανοσωματίδια συνδέεται άμεσα με την κολλοειδή τους 

σταθερότητα στην πάροδο του χρόνου. Παρατηρήθηκε ότι τα δείγματα με μικρή 

συγκέντρωση σε ιόντα σιδήρου μετά την πάροδο ενός διαστήματος της τάξης των δύο μηνών 

συσσωματώθηκαν και μάλιστα χωρίς την περαιτέρω αραίωση τους για διάφορες μετρήσεις 

(DLS,Μαγνητοφόριση). Ενώ το 5ο δείγμα MIONs+ με τροποποιητή την Carn  το οποίο έχει 

πολύ υψηλή συγκέντρωση σιδήρου διατήρησε την κολλοειδή του σταθερότητα για διάστημα 
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πολύ μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών. Μελετώντας τα πρώτα τρία δείγματα του Πίνακα 

4.8 παρατηρήθηκε ότι αυξάνοντας την αναλόγια NH3/Fe σημειώθηκε και μια αύξηση στη 

συγκέντρωση των νανοσωματιδίων σε ιόντα σιδήρου. Το επόμενο δείγμα (όπου 

χρησιμοποιήθηκε η PhEtNH2 ως τροποποιητής) αποτελεί επανάληψη του τρίτου σε 

μεγαλύτερη κλίμακα η οποία όπως φαίνεται και από τον πίνακα οδήγησε και αυτή σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση. Το δείγμα αυτό παρουσίασε διατήρηση της κολλοειδούς του 

σταθερότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα προηγούμενα νανοσωματίδια. Για 

αυτό το λόγο κατά τη σύνθεση σε μεγαλύτερη κλίμακα των νανοσωματιδίων με επιφανειακό 

τροποποιητή την Carn (5ο δείγμα του Πίνακα 4.8) μειώθηκε στο μισό ο όγκος 

επαναδιασποράς του δείγματος και στα δύο στάδια των πλύσεων με σκοπό να αυξηθεί ακόμα 

περισσότερο η συγκέντρωση σε ιόντα σιδήρου των νανοσωματιδίων, έτσι ώστε να αυξηθεί η 

χρονική διάρκεια διατήρησης της κολλοειδούς σταθερότητας των νανοσωματιδίων. 

4.3 Προσδιορισμός του ποσοστού του 

συνδεδεμένου πολυμερούς στους νανοφορείς 

Το ποσοστό του πολυμερούς που συνδέθηκε στην επιφάνεια των μαγνητικών 

νανοσωματιδίων προσδιορίστηκε στη συνέχεια μέσω μετρήσεων θερμοσταθμικής ανάλυσης 

σε ατμόσφαιρα αζώτου. Σε όλα τα δείγματα παρατηρείται μια αρχική μικρή μείωση της 

μάζας τους στους 110 oC περίπου η οποία οφείλεται στην εξάτμιση της υγρασίας που είναι 

εγκλωβισμένη στα νανοσωματίδια. Στη συνέχεια περίπου στους 150 oC αρχίζει η αποδόμηση 

των οργανικών συστατικών και η μάζα σταθεροποιείται περίπου στους 550 oC. Η 

θερμοσταθμική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί εάν είναι ισχυρά 

συνδεδεμένο το πολυμερές στα νανοσωματίδια πραγματοποιώντας μετρήσεις TGA μετά από 

διαδοχικές πλύσεις και προσδιορίζοντας το ποσοστό του πολυμερούς που καίγεται και αν 

αυτό το ποσοστό σταθεροποιείται. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις TGA για τα 

τροποποιημένα με PhEtNH2 μαγνητικά νανοσωματίδια. Αρχικά έγινε μέτρηση TGA στο 

σκέτο προϊόν (πριν την προσθήκη του πολυμερούς) έτσι ώστε να προσδιορίστεί το ποσοστό 

της PhEtNH2 το οποίο έχει προσδεθεί στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν τρείς ακόμα μετρήσεις του προϊόντος πριν την προσθήκη του 

πολυμερούς μετά από διαδοχικά στάδια πλύσεων όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.7 που 

ακολουθεί. Οι πλύσεις έγιναν με φυγοκέντριση στα 24320 g για 10 min και επαναδιασπορά 

με υπερήχους για 10 min. Οι μετρήσεις TGA μετά από διαδοχικά βήματα πλύσεων 
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πραγματοποιήθηκαν έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν είναι ισχυρή η δέσμευση των μορίων της 

PhEtNH2 στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων ή αν αυτά εκροφούνται κατά τις πλύσεις. Η 

σταθεροποίηση του ποσοστού που καίγεται όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.7 πιστοποιεί την 

ισχυρή δέσμευση των μορίων της PhEtNH2 στην επιφάνεια των MIONs+. 

 

Διάγραμμα 4.7 Θερμογραφήματα τροποποιημένων με PhEtNH2 νανοσωματιδίων πριν την προσθήκη 

του πολυμερούς 

Ακολούθως έγιναν μετρήσεις TGA των τροποποιημένων με PhEtNH2 νανοσωματιδίων μετά 

τη σύμπλεξή τους με το πολυμερές 102-2 και μετά από τρία στάδια πλύσεων. Οι πλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν με φυγοκέντριση στα 28330 g για 10 min και επαναδιασπορά με 

υπέρηχους για 10 min. Η πρώτη πλύση πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να απομακρυνθεί από 

το διάλυμα όλο τα αδέσμευτο πολυμερές και να μετρηθεί έτσι μόνο το πολυμερές που είναι 

δεσμευμένο στους νανοφορείς. Η θερμοσταθμική ανάλυση μετά από αυτή την πλύση δείχνει 

το ποσοστό του πολυμερούς που δεσμεύετε στην επιφάνεια των MIONs+ κατά την σύνθεση 

τους το οποίο είναι 12 % wt. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η 2η πλύση, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί εάν είναι ισχυρή η δέσμευση του πολυμερούς με την επιφάνεια των 

νανοαωματιδίων, μετά από την οποία η μέτρηση TGA έδειξε ότι το ποσοστό του πολυμερούς 

που κάηκε είναι 9 % wt. Ακολούθως έγινε και η τρίτη πλύση, για να ελεγχθεί περαιτέρω 

εκρόφηση του πολυμερούς, μετά από την οποία η μέτρηση TGA έδειξε ότι το ποσοστό του 

πολυμερούς που κάηκε είναι 9 % wt.Στο Διάγραμμα 4.8 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα παρατηρείται μία 
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μείωση του πολυμερούς ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη μέτρηση TGA. Η διαφορά 

αυτή στη ποσότητα του πολυμερούς που καίγεται αντιστοιχεί σε κάποια ποσότητα 

πολυμερούς το οποίο δεν ήταν ισχυρά συνδεδεμένο με τους νανοφορείς και εκπλήθηκε με 

την φυγοκέντριση. Επίσης η απόλυτη ταύτιση των μετρήσεων ανάμεσα στη δεύτερη και στην 

τρίτη πλύση σημαίνει ότι το υπόλοιπο πολυμερές είναι πολύ ισχυρά συνδεδεμένο με τα 

νανοσωματίδια και δεν αποκολλάται από αυτά ακόμα και μετά από ισχυρή φυγοκέντριση. 

 

Διάγραμμα 4.8 Θερμογραφήματα τροποποιημένων με PhEtNH2 νανοσωματιδίων μετά την προσθήκη 

του πολυμερούς 102-2 

4.4 Ανάλυση μέσω περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD) 

Για να προσδιοριστεί το μέσο μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική 

εξίσωση Scherrer με την οποία μπορεί να εκτιμηθεί το μέσο μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών 

που συντέθηκαν από την διαπλάτυνση της κορυφής του διαγράμματος περίθλασης. Η 

συγκεκριμένη εξίσωση ενώ έχει μια πιθανότητα σφάλματος δίνει μια αρκετά καλή τάξη του 

μέσου μεγέθους, ειδικά για μεγέθη της τάξης των 20 nm και κάτω. Η εξίσωση Scherrer είναι η 

Εξίσωση 4.1 που ακολουθεί 

𝐭 =
𝐊∗𝛌

𝚩∗𝐂𝐨𝐬𝛉𝚩
                                           (Εξίσωση 4.1) 
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Όπου, t είναι η μέση διάμετρος των νανοκρυσταλλιτών, K είναι η σταθερά που εξαρτάται από 

το σχήμα των νανοκρυσταλλιτών (~0,89), λ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, B είναι 

το εύρος της κορυφής στο μέσω του ύψους της και θΒ η γωνία Bragg. Οι μελέτες που 

προηγήθηκαν έδειξαν ότι τα MIONs+ είναι τα μόνα νανοσωματίδια που επέδειξαν διατήρηση 

της κολλοειδούς σταθερότητας σε διαλύματα χλωριούχου νατρίου οπότε σε αυτά τα 

νανοσωματίδια προσδιορίστηκε το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών. Στο Διάγραμμα 4.9 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται το μέσο μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών των επιφανειακά 

τροποποιημένων νανοσωματιδίων. Παρατηρείτε ότι το μέσο μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών 

για τα τροποποιημένα με PhEtNH2 MIONs+ είναι 6 nm ενώ για τα τροποποιημένα με Carn 

MIONs+ είναι 7,8 nm γεγονός που τα καθιστά καταλληλότερα για βιοϊατρικές εφαρμογές 

γεγονός με το οποίο συμφωνούν και τα αποτελέσματα από τα προηγούμενα εδάφια. 

 

Διάγραμμα 4.9 Διαγράμματα περίθλασης των τροποποιημένων νανοσωματιδίων(MIONs+) 

4.5 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM) 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών και 

η μελέτη της μορφολογίας των MIONs+ με TEM. Για την μέτρηση αυτή μια σταγόνα 

αραιωμένου κολλοειδούς δείγματος (0,01 % w/v Fe2O3) τοποθετείται σε ειδικό 

δειγματοφορέα χαλκού ο οποίος είναι επικαλυμμένος με υμένιο άνθρακα (formvar). Τα 

μικρογραφήματα TEM λήφθηκαν με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου  διέλευσης 

της εταιρίας JEOL,  μοντέλο JEM-2100, χρησιμοποιώντας δυναμικό επιτάχυνσης 200 kV. 
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Στην Εικόνα 4.1 που ακολουθεί φαίνονται τα μικρογραφήματα TEM για τα τροποποιημένα 

με PhEtNH2 MIONs+ χωρίς την προσθήκη του πολυμερούς. Στην Εικόνα 4.2 

παρουσιάζονται τα μικρογραφήματα TEM για τα τροποποιημένα με Carnitine  MIONs+ πριν 

και μετά την προσθήκη του PEG-pAsp. 

 

Εικόνα 4.1 Εικόνα TEM MIONs+ τροποποιημένα με PhEtNH2 
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Εικόνα 4.2 : α) Εικόνα TEM MIONs+ τροποποιημένα με Carn πριν την προσθήκη του πολυμερούς 

PEG-pAsp β) Εικόνα TEM MIONs+ τροποποιημένα με Carn  μετά την προσθήκη PEG-pAsp 

Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται η προτίμηση της οργάνωσης των νανοκρυσταλλιτών σε 

πλειάδες (clusters), δηλαδή νανοσωματίδια τα οποία αποτελούνται από άλλα μικρότερα 

νανοσωματίδια τους νανοκρυσταλλίτες. Στο Διάγραμμα 4.10 και στο Διάγραμμα 4.11 που 

ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών έτσι όπως αυτή 

μετρήθηκε από τις εικόνες TEM μετρώντας το μέγεθος 400 περίπου νανοκρυσταλλιτών από 

διάφορες φωτογραφίες TEM των τροποποιημένων με Carn MIONs+ πριν και μετά την 

προσθήκη του PEG-pAsp. Συγκρίνοντας τα δύο αυτά διαγράμματα παρατηρείται μια αύξηση 

στο μέσο μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών μετά την προσθήκη του πολυμερούς PEG-pAsp . 
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Διάγραμμα 4.10 Ιστόγραμμα της κατανομής του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών των 

τροποποιημένων με Carn MIONs+, μετά από μέτρηση ~ 400 νανοκρυσταλλιτών από διάφορες 

φωτογραφίες TEM. 

 

 

Διάγραμμα 4.11 Ιστόγραμμα της κατανομής του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών των 

τροποποιημένων με Carn MIONs+ μετά την σύμπλεξή τους με το PEG-pAsp, μετά από μέτρηση ~ 400 

νανοκρυσταλλιτών από διάφορες φωτογραφίες TEM. 
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4.6 Ανάλυση μέσω μαγνητοφόρισης 

Η μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με πειράματα 

μαγνητοφόρισης. Στα πειράματα μαγνητοφόρισης η μείωση στην απορρόφηση συνδέεται με 

την μείωση της συγκέντρωσης του μαγνητικού υλικού εντός της κυψελίδας. Όσο πιο απότομη 

είναι αυτή η μείωση (δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της καμπύλης) τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ταχύτητα με την οποία έλκονται τα νανοσωματίδια από το μαγνητικό πεδίο και άρα 

τόσο καλύτερες οι μαγνητικές ιδιότητες του δείγματος. Έχει αποδειχτεί πειραματικά από 

προηγούμενες μελέτες126 ότι σε μετρήσεις μαγνητοφόρησης έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα 

το συνολικό ποσό του μαγνητικού υλικού των νανο-πλειάδων, παρά η υδροδυναμική τους 

διάμετρος. Έτσι όσο μειώνεται η Dh  (επομένως και ο αριθμός των μαγνητικών 

νανοκρυσταλλιτών που συμμετέχουν σε κάθε νανο-πλειάδα), αντίστοιχα μειώνεται και η 

ταχύτητα απόκρισης των νανοφορέων στο μαγνητικό πεδίο.  

Αρχικά οι μετρήσεις μαγνητοφόρισης πραγματοποιήθηκαν στα τροποποιημένα με PhEtNH2 

νανοσωματίδια πριν και μετά την προσθήκη του πολυμερούς. Το πολυμερές που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το 102-2. Αυτό που παρατηρήθηκε από το Διάγραμμα 4.12 που 

ακολουθεί είναι ότι πριν την προσθήκη του πολυμερούς η απόκριση των νανοσωματιδίων στο 

μαγνητικό πεδίο είναι ακαριαία (που σημαίνει ότι το δείγμα συσσωματώνεται) ενώ μετά την 

προσθήκη του πολυμερούς μειώνεται σημαντικά η ταχύτητα απόκρισης των νανοσωματιδίων 

στο μαγνητικό πεδίο πράγμα που πιστοποιεί ότι το πολυμερές προσδίδει κολλοειδή 

σταθερότητα στα νανοσωματίδια και εμποδίζει την συσσωμάτωσή τους. 
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Διάγραμμα 4.12 : α) Μελέτη μαγνητοφόρισης των τροποποιημένων με PhEtNH2 MIONs+ 

πριν την προσθήκη του πολυμερούς 102-2  β) Μελέτη μαγνητοφόρισης των τροποποιημένων με 

PhEtNH2 νανοσωματιδίων μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-2 

 

Στη συνέχεια οι μετρήσεις μαγνητοφόρισης επικεντρώθηκαν στα τροποποιημένα με Carn 

MIONs+ αφού όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα εδάφια είναι καταλληλότερα για in vivo 

εφαρμογές. Έτσι πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητοφόρισης στα τροποποιημένα με 

Carnitine νανοσωματίδια μετά την προσθήκη πολυμερών (102-2 και 102-6 αρχικά και στη 

συνέχεια το PEG-pAsp) και μετά από ένα στάδιο πλύσης και για διάφορες αναλογίες 

πολυμερούς/νανοσωματιδίων. Οι αναλογίες πολυμερούς/νανοσωματιδίων που δοκιμάστηκαν 

είναι 0,5 και 1. Στο Διάγραμμα 4.13α που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μετρήσεις 

μαγνητοφόρισης μετά την προσθήκη του πολυμερούς 102-2 για τις αναλογίες που 

αναφέρθηκαν. Παρατηρείται ότι και στις δύο αναλογίες η ταχύτητα απόκρισης των 

νανοσωματιδίων στο μαγνητικό πεδίο δεν διαφοροποιείται σχεδόν καθόλου που σημαίνει ότι 

το ποσοστό του πολυμερούς δεν αλλάζει τη δομή και δεν επηρεάζει την μαγνητική απόκριση 

των νανοσωματιδίων. Έπειτα στο δείγμα με αναλογία πολυμερούς/MIONs+ 1 

πραγματοποιήθηκε μια πλύση για την απομάκρυνση του αδέσμευτου πολυμερούς και στη 

συνέχεια επαναλήφθηκε η μέτρηση της μαγνητοφόρισης. Έτσι πιστοποιήθηκε ότι με την 

πλύση δεν εκροφάται το δεσμευμένο πολυμερές αφού το δείγμα πριν και μετά την πλύση έχει 

παραπλήσιο δείκτη μαγνητοφόρισης (και δεν συσσωματώνεται κατά τη μαγνητοφόριση) 

όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 4.13β που ακολουθεί. Επίσης πιστοποιείται ότι η 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07












έ






ό





ός (sec)

 102-2_Fe51/ PhEtNH
2
10/NH

3
500

MagIndex 0,043



D
z-av

h
 111 nm

D
XRD

_7,8 nm



103 
 

στερική σταθεροποίηση δεν οφείλεται σε περίσσεια παραγόντων σταθεροποίησης (ελεύθερο 

πολυμερές) που βρίσκονται στο δείγμα αλλά στο δεσμευμένο πολυμερές αφού και μετά την 

απομάκρυνση των ελεύθερων παραγόντων σταθεροποίησης με την πλύση δεν αλλάζει 

σημαντικά ο δείκτης μαγνητοφόρισης. 

 

 

Διάγραμμα 4.13 α) Μετρήσεις μαγνητοφόρισης με το πολυμερές 102-2 σε αναλογία πολυμερές / 

MIONs+ 0,5 και 1 β)Μετρήσεις μαγνητοφόρισης με το πολυμερές 102-2 σε αναλογία πολυμερές / 

MIONs+ 1 πριν και μετά από μια πλύση 
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Έπειτα ακολούθησαν μετρήσεις μαγνητοφόρισης με το πολυμερές 102-6 μετά την σύμπλεξη 

του με τα νανοσωματίδια και μετά από ένα στάδιο πλύσης (με αναλογία πολυμερούς/ 

MIONs+ 1). Η πλύση πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να απομακρυνθεί το αδέσμευτο 

πολυμερές από το δείγμα. Αυτό που παρατηρείται όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.14 

που ακολουθεί είναι ότι τα δύο δείγματα έχουν παραπλήσιο δείκτη μαγνητοφόρισης πράγμα 

το οποίο σημαίνει ότι με την πλύση αφαιρείται μόνο το αδέσμευτο πολυμερές καθώς αν 

έφευγε και το δεσμευμένο τότε μετά την πλύση θα συσσωματωνόταν το δείγμα κατά την 

μέτρηση της μαγνητοφόρισης (πολύ μεγάλη αύξηση του δείκτη μαγνητοφόρισης) όπως 

συνέβη στα τροποποιημένα με PhEtNH2 MIONs+ πριν την προσθήκη του πολυμερούς 

(Διάγραμμα 4.13α). Η αύξηση του δείκτη μαγνητοφόρισης που παρατηρείται μετά την 

πλύση οφείλεται στην απομάκρυνση του αδέσμευτου πολυμερούς το οποίο ενισχύει την 

στερική σταθεροποίηση των νανοσωματιδίων και άρα μειώνει την ταχύτητα απόκρισης τους 

στο μαγνητικό πεδίο(μικρότερος δείκτης μαγνητοφόρισης πριν από την πλύση).  

 

Διάγραμμα 4.14 Μετρήσεις μαγνητοφόρισης με το πολυμερές 102-6 πριν και μετά από μια πλύση 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μαγνητοφόρισης των τροποποιημένων με 

Carnitine νανοσωματιδίων μετά την προσθήκη του πολυμερούς PEG-pAsp σε αναλογία 

πολυμερούς / νανοσωματιδίων 0,5 και 1 καθώς και μετά από ένα στάδιο πλύσης. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.15 που ακολουθεί. 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα μετά την πλύση απομακρύνεται μόνο το αδέσμευτο 

πολυμερές αφού δεν είναι ακαριαία η απόκριση των νανοσωματιδίων στο μαγνητικό πεδίο 
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(δηλαδή πολύ μεγάλη κλίση). Η διαφορά στο δείκτη μαγνητοφόρισης των δύο δειγμάτων 

οφείλεται στη διαφορετική υδροδυναμική διάμετρο που έχουν τα δείγματα αφού όπως 

φάνηκε και από τις μετρήσεις μαγνητοφόρισης με το πολυμερές 102-2 το ποσοστό του 

πολυμερούς δεν αλλάζει τη δομή και δεν επηρεάζει την μαγνητική απόκριση των 

νανοσωματιδίων. Πιστοποιείται λοιπόν ότι το PEG-pAsp είναι ικανό να σταθεροποιήσει τα 

MIONs+ ενώ αυτό δεν είχε καταστεί δυνατό όπως φάνηκε στα προηγούμενα εδάφια για τα 

απευθείας τροποποιημένα με το PEG-pAsp MIONs 

 

Διάγραμμα 4.15 Μετρήσεις μαγνητοφόρισης με το πολυμερές PEG-pAsp μετά από μια πλύση για 

αναλογίες πολυμερούς / MIONs+ 0,5 και 1 

4.7 Μελέτη της ισχύος των αλληλεπιδράσεων 

των επιφανειακών τροποποιητών με τα 

νανοσωματίδια 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων 

παρατηρήθηκε ότι όλα τα δείγματα των νανοφορέων καταβυθίζονταν με την αραίωση τους 

που ήταν απαραίτητη για της μετρήσεις. Παρατηρήθηκε όμως ότι τα θετικά φορτισμένα 

νανοσωματίδια (MIONs+) διατηρούσαν την  κολλοειδή τους σταθερότητα όταν η αραίωση 

του δείγματος πραγματοποιήθηκε κατά την ανάμιξη των νανοσωματιδίων με το πολυμερές. 
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Για  αυτό το λόγο έγιναν εκτενείς μελέτες αραίωσης των νανοσωματιδίων κατά την ανάμιξη 

με το πολυμερές έτσι ώστε να προσδιοριστεί η μέγιστη αραίωση η οποία επιτρέπει στο δείγμα 

να διατηρήσει την κολλοειδή του σταθερότητα και έτσι εμμέσως να προσδιορισθεί η ισχύς 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τροποποιημένων με Carn MIONs+ και των συμπολυμερών. 

Η ισχύς των αλληλεπιδράσεων είναι άμεσα συνυφασμένη με την συγγένεια των 

σταθεροποιητών (στην προκειμένη περίπτωση το PEG-pAsp) με την επιφάνεια των 

νανοσωματιδίων. Αν η συγγένεια είναι υψηλή τότε το καθαρισμένο προϊόν μπορεί να 

διατηρήσει τα πολυμερή στην επιφάνεια του και να σταθεροποιηθεί ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση τα πολυμερή εκροφούνται και το προϊόν συσσωματώνεται125. Η οποία 

σταθερότητα διατηρείται με περαιτέρω υψηλές αραιώσεις του δείγματος, μετά την παραγωγή 

του, οι οποίες έγιναν για τις μετρήσεις. Για τον προσδιορισμό των βέλτιστων πειραματικών 

συνθηκών χρησιμοποιήθηκε αρχικά το πολυμερές 102-6 και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

επανάληψη της μελέτης με το πολυμερές PEG-pAsp. Η μελέτη της κολλοειδούς σταθερότητας 

πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις DLS και μαγνητοφόρισης. Στον Πίνακα 4.9 και στο 

Διάγραμμα 4.16 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης αραίωσης 

των νανοσωματιδίων κατά την ανάμιξη με το πολυμερές 102-6. Η σύμπλεξη των MIONs+ με 

τα συμπολυμερή μπορεί να περιγραφεί από την παρακάτω αντίδραση η οποία όπως και κάθε 

αντίδραση έχει την εξής σταθερά ισορροπίας Κ=[Pol_MIONs+]/[Pol][ MIONs+].  

PEG-pAsp + MIONs+
PEG-pAsp_ MIONs+ 

Σύμφωνα με την αρχή le Chatelier αν αλλάξει η συγκέντρωση στη μια πλευρά της αντίδρασης 

(δηλαδή είτε η συγκέντρωση των αντιδρώντων είτε η συγκέντρωση των προϊόντων) τότε η 

αντίδραση μετατοπίζεται προς την άλλη πλευρά έτσι ώστε να μείνει σταθερή η τιμή της 

σταθεράς ισορροπίας Κ. Σε αυτή τη φάση των πειραμάτων αυξάνοντας την αραίωση 

μειώνεται η συγκέντρωση των αντιδρώντων (δηλαδή του πολυμερούς και των MIONs+) αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα να μετατοπίζεται η αντίδραση προς τα αριστερά (διαλύονται τα 

προϊόντα για να δώσουν αντιδρώντα) και να διατηρηθεί η σταθερά ισορροπίας της 

αντίδρασης. Όσο λοιπόν τα δείγματα διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα παρά τις 

μειώσεις των συγκεντρώσεων του πολυμερούς και των MIONs+ (αντιδρώντων) σημαίνει ότι η 

μικρή αυτή συγκέντρωση του πολυμερούς είναι επαρκής ώστε να προσφέρει στερική 

σταθεροποίηση στα νανοσωματίδια άρα η συγγένεια δέσμευσης είναι υψηλή και το 

καθαρισμένο προϊόν μπορεί να διατηρήσει τα πολυμερή στην επιφάνεια του κατά τη διάρκεια 

των τεστ σταθερότητας125. 
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Πίνακας 4.9 Μελέτη κολλοειδούς σταθερότητας με αραίωση κατά την ανάμιξη των MIONs+ με το 

πολυμερές 102-6 

102-

6_Carn_MIONs+ 

Πολυμερές/

MIONs 

Όγκος 

ανάμιξης 
[MIONs] [Πολυμερές] [Πολυμερές] [-COOH] Dh 

(wt/wt) μl (H2O) % w/v % w/v μΜ mΜ nm 

1 0,5 214,6 0,6 0,301 44,93 3,460 75 

2 0,5 264,6 0,488 0,244 36,44 2,806 71 

3 0,5 284,6 0,454 0,227 33,88 2,609 75 

4 0,5 304,6 0,424 0,212 31,65 2,437 55 

5 0,5 324,6 0,398 0,199 29,70 2,287 111 

6 0,5 344,6 0,375 0,188 27,98 2,154 109 

7 0,5 364,6 0,354 0,177 26,44 2,036 57 

8 0,5 464,6(3D) 0,278 0,139 20,75 1,598 x 

9 0,5 564,6(3D) 0,228 0,114 17,08 1,315 x 

10 0,5 664,6(3D) 0,194 0,097 14,51 1,117 x 

11 0,5 764,6(3D) 0,169 0,085 12,61 0,971 x 

 

 

Διάγραμμα 4.16 Μαγνητοφόριση των δειγμάτων για την μελέτη της αραίωσης κατά την ανάμιξη με 

το πολυμερές 102-6 

Μελετώντας τα πρώτα 7 δείγματα του Πίνακα 4.9 φαίνεται ότι κατά την ανάμιξη των 

νανοσωματιδίων με το πολυμερές 102-6 για συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων μέχρι 0,354 % 

w/v τα δείγματα διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα γεγονός που φαίνεται από τις 

μετρήσεις της υδροδυναμικής διαμέτρου και από τις μετρήσεις μαγνητοφόρισης που 

πραγματοποιήθηκαν σε κάποια από τα δείγματα όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.16. Οι 
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διαφορές στο δείκτη μαγνητοφόρισης που παρουσιάζουν τα δείγματα του διαγράμματος 

οφείλονται στη διαφορετική υδροδυναμική διάμετρο που έχουν τα δείγματα. Ενώ στα 

επόμενα 4 δείγματα όπου αυξάνεται η αραίωση (για συγκέντρωση MIONs 0,278 % w/v και 

λιγότερη) τα νανοσωματίδια χάνουν την κολλοειδή τους σταθερότητα και συσσωματώνονται 

αφού η συγκέντρωση του πολυμερούς είναι πολύ μικρή (0,139 % w/v) και δεν είναι ικανή να 

σταθεροποιήσει τα νανοσωματίδια.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ίδια μελέτη κατά τη σύμπλεξη των νανοσωματιδίων με το 

πολυμερές PEG-pAsp. Η σύνθεση των δειγμάτων αυτών ξεκίνησε με συγκεντρώσεις 

Carn_MIONs+ 0,278 % w/v η συγκέντρωση δηλαδή στην οποία τα νανοσωματίδια με το 

πολυμερές 102-6  έχασαν την κολλοειδή τους σταθερότητα. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στον Πίνακα 4.10 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.10 Κολλοειδής σταθερότητα με αραίωση κατά την ανάμιξη των νανοσωματιδίων με το 

πολυμερές PEG-pAsp 

PEG-

pAsp_Carn_MIONs+ 

Πολυμερές/MIONs 
Όγκος 

ανάμιξης 
[MIONs] [Πολυμερές] [Πολυμερές] [-COOH] Dh 

(wt/wt) μl (H2O) % w/v % w/v μΜ mΜ nm 

1 0,5 232,3(3D) 0,278 0,139 234,753 1878,026 72 

2 0,5 282,3(3D) 0,228 0,114 193,175 1545,396 86 

3 0,5 332,3(3D) 0,194 0,097 164,108 1312,866 130 

4 0,5 382,3(3D) 0,169 0,085 142,645 1141,16 123 

5 0,5 1082,3(3D) 0,0596 
0,0298 

50,386 403,096 144 

6 0,5 2082,3(3D) 0,0310 
0,0155 

26,189 209,511 146 

7 0,5 3082,3(3D) 0,0210 
0,0105 

17,692 141,539 92 

8 0,5 4082,3(3D) 0,0158 
0,00791 

13,358 106,868 115 

 

Όπως φαίνεται από τις τιμές της υδροδυναμικής διαμέτρου του Πίνακα 4.10  τα 

νανοσωματίδια μετά τη σύμπλεξή τους με το πολυμερές PEG-pAsp διατηρούν την κολλοειδή 

τους σταθερότητα σε πολύ μεγαλύτερες αραιώσεις κατά την ανάμιξη (0,0158 % w/v) σε 

σχέση με το πολυμερές 102-6. Φαίνεται λοιπόν η υψηλή συγγένεια του PEG-pAsp με την 

επιφάνεια των MIONs+ αφού το καθαρισμένο προϊόν μπορεί να διατηρήσει το πολυμερές 

δεσμευμένο στην επιφάνεια του ακόμα και για πολύ μικρές συγκεντρώσεις πολυμερούς 

(0,00791 % w/v). Η μεγαλύτερη συγγένεια που εμφανίζει το PEG-pAsp σε σχέση με το 102-

6 οφείλεται στη διαφορά που έχουν τα δύο πολυμερή στη δομή τους. Το PEG-pAsp είναι 
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μπλόκ πολυμερές ενώ το 102-6 εμβολιασμού αυτό έχει σα συνέπεια οι ηλεκτροστατικές 

δυνάμεις του PEG-pAsp με την επιφάνεια των MIONs να είναι ισχυρότερες αφού οι 

καρβοξυλομάδες είναι συνεχόμενες ενώ στο 102-6 είναι πιο αραιές.  

Ακολούθως παρασκευάστηκαν και άλλα δείγματα με μεγαλύτερες αραιώσεις έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί η κρίσιμη αραίωση ανάμιξης κατά τη σύμπλεξη των νανοσωματιδίων με το 

πολυμερές PEG-pAsp στην οποία το πολυμερές εκροφάται από τα θετικά φορτισμένα 

νανοσωματίδια με συνέπεια αυτά να συσσωματώνονται. Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν 

και οι συγκεντρώσεις αυτών σε MIONs+ και σε πολυμερές παρουσιάζονται στον Πίνακα 

4.11 που ακολουθεί. Σε αυτό το στάδιο ο έλεγχος της κολλοειδούς σταθερότητας 

πραγματοποιήθηκε μέσω μετρήσεων μαγνητοφόρισης. Τα αποτελέσματα της 

μαγνητοφόρισης παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.17 και στο Διάγραμμα 4.18 που 

ακολουθούν. 

Πίνακας 4.11 Μελέτη Κολλοειδούς σταθερότητας με αραίωση κατά την ανάμιξη των 

νανοσωματιδίων με το πολυμερές PEG-pAsp 

PEG-

pAsp_Carn_MIONs+ 

Πολυμερές/

MIONs 

Όγκος 

ανάμιξης 
[MIONs] [Πολυμερές] [Πολυμερές] [-COOH] 

(wt/wt) μl (H2O) % w/v % w/v μΜ mΜ 

1 0,5 2041,15(3D) 0,0158 
0,00783 

13,234 105,875 

2 0,5 3041,15(3D) 0,0106 
0,00526 

8,883 71,061 

3 0,5 4041,15(3D) 0,00797 
0,00396 

6,685 53,477 

4 0,5 5041,15(3D) 0,00639 
0,00317 

5,359 42,869 

5 0,5 3000(3D) 0,00533 
0,00266 

4,502 36,018 

6 0,5 6000(3D) 0,00267 
0.00133 

2,251 18,009 

7 0,5 9000(3D) 0,00178 
0,00089 

1,501 12,006 

8 0,5 5000(3D) 0,000121 0,00006064 0,102 0,819 

9 0,5 30000(3D) 0,000121 0,00006064 0,102 0,819 
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Διάγραμμα 4.17 Συγκριτικά διαγράμματα μαγνητοφόρισης στα 450 nm 

 

 

Διάγραμμα 4.18 Συγκριτικά διαγράμματα μαγνητοφόρισης στα 240 nm 

Από τα παραπάνω διαγράμματα (4.17 και 4.18) φαίνεται ότι με την αύξηση της αραίωσης 

κατά την ανάμιξη των νανοσωματιδίων με το πολυμερές παρατηρείται μείωση στη 

μαγνητική απόκριση των νανοσωματιδίων. Η μείωση αυτή στο δείκτη μαγνητοφόρισης 

μπορεί να οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι η αύξηση της αραίωσης κατά την 

παρασκευή του δείγματος πιθανώς οδηγεί στη δημιουργία μικρότερων clusters που σημαίνει  
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ότι μειώνεται η ποσότητα του μαγνητικού υλικού στο δείγμα γεγονός που οδηγεί στη μείωση 

του δείκτη μαγνητοφόρισης. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο παρατηρείτε αυτή η μείωση 

είναι η μείωση της ισχύς του σήματος της απορρόφησης η οποία οφείλεται στην πολύ μικρή 

συγκέντρωση του δείγματος σε μαγνητικό υλικό λόγω της υψηλής αραίωσης. Το γεγονός ότι 

δεν παρατηρείται ακαριαία απόκριση των νανοσωματιδίων στο μαγνητικό πεδίο (δηλαδή δεν 

συσσωματώνονται τα νανοσωματίδια) αποδεικνύει ότι το παραμένων πολυμερές στην 

επιφάνεια των σωματιδίων είναι ικανό για την διατήρηση της κολλοειδούς σταθερότητας 

τους. Φαίνεται λοιπόν η υψηλή συγγένεια του PEG-pAsp με την επιφάνεια των MIONs+ 

αφού το καθαρισμένο προϊόν μπορεί να διατηρήσει το πολυμερές δεσμευμένο στην 

επιφάνεια του για πάρα πολύ μικρές συγκεντρώσεις MIONs+ (0,00121 % w/v) και 

πολυμερούς (0,00006064 % w/v). Ακολούθως στο Διάγραμμα 4.19 και στο Διάγραμμα 4.20 

παρουσιάζονται μετρήσεις μαγνητοφόρισης με την ίδια συγκέντρωση σε MIONs+ πριν και 

μετά την προσθήκη του πολυμερούς PEG-pAsp έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η επιτυχία της 

σύμπλεξης των νανοσωματιδίων με το πολυμερές. 

 

 

Διάγραμμα 4.19 Συγκριτικά διαγράμματα μαγνητοφόρισης πριν και μετά την προσθήκη του 

πολυμερούς PEG-pAsp με συγκέντρωση MIONs 0,00178 % w/v 

Στο Διάγραμμα 4.19 παραπάνω παρατηρείται ότι ο δείκτης μαγνητοφόρισης μειώνεται στο 

μισό μετά την προσθήκη του πολυμερούς, το οποίο σημαίνει ότι μειώνεται η μαγνητική 

απόκριση των νανοσωματιδίων, ενώ η συγκέντρωση των οξειδίων του σιδήρου είναι 
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σταθερή επομένως αυτή η αλλαγή στο δείκτη μαγνητοφόρισης οφείλεται στην παρουσία του 

PEG-pAsp στην επιφάνεια των MIONs+ γεγονός που πιστοποιεί την επιτυχή σύμπλεξη του 

PEG-pAsp με τους νανοφορείς. Το γεγονός ότι δεν μειώνεται απότομα η απορρόφηση 

(δηλαδή δεν συσσωματώνονται) πιστοποιεί ότι το PEG-pAsp σταθεροποιεί τα 

νανοσωματίδια σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (0,00089 % w/v πολυμερές). 

 

 

Διάγραμμα 4.20 Συγκριτικά διαγράμματα μαγνητοφόρισης πριν και μετά την προσθήκη του 

πολυμερούς PEG-pAsp με συγκέντρωση MIONs 0,000121 % w/v 

Στο Διάγραμμα 4.20 δεν παρατηρείτε αλλαγή στον δείκτη μαγνητοφόρισης μετά την 

προσθήκη του πολυμερούς. Η μη παρατήρηση αλλαγής στο δείκτη μαγνοτόφορισης δεν 

σημαίνει την μη επιτυχή σύμπλεξη των MIONs+ με το PEG-pAsp καθώς σε αυτή την 

περίπτωση θα υπήρχε συσσωμάτωση του δείγματος (πολύ μεγάλη κλίση) αλλά οφείλεται 

στην διακριτική ικανότητα του οργάνου μέτρησης το οποίο σε τόσο χαμηλές συγκεντρώσεις 

MIONs+ (0,000121 % w/v) δεν μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια την απορρόφηση γιατί δεν 

είναι ισχυρό το σήμα που λαμβάνει. Επομένως σε τόσο μικρές συγκεντρώσεις αυτή η 

μέθοδος δεν είναι ικανή για να πιστοποιήσει την επιτυχή σύμπλεξη του PEG-pAsp με την 

επιφάνεια των MIONs+. Για αυτό το λόγο και δεν πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω αραιώσεις 

κατά την ανάμιξη των νανοσωματιδίων με το πολυμερές PEG-pAsp διότι δεν θα ήταν δυνατό 

να ανιχνευθεί απορρόφηση σε τόσο μικρές συγκεντρώσεις και άρα δεν θα μπορούσε να 

πιστοποιηθεί η επιτυχία της σύμπλεξης των νανοσωματιδίων με το πολυμερές.  
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4.8 Αλληλεπίδραση των νανοφορέων με 

πρωτεΐνες 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις των 

νανοσωματιδίων με πρωτεΐνες. Στον Πίνακα 4.12 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

μετρήσεις των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν για τον προσδιορισμό της αλβουμίνης που 

προσκολλάται στην επιφάνεια των τροποποιημένων με Carn MIONs+.  

Πίνακας 4.12 Μετρήσεις δειγμάτων για τον προσδιορισμό της προσκολλημένης αλβουμίνης 

Ονομασία 

Χρησιμοποιούμενος 

όγκος 
Η2Ο Bradford Απορρόφηση 

μl μl ml au 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 2012 0 0,5 0,299 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2004 0 0,5 0,280 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 2004 0 0,5 0,272 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 2002 0 0,5 0,305 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2000 0 0,5 0,313 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 1998 0 0,5 0,324 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 2005 0 0,5 0,360 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2003 0 0,5 0,355 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 2005 0 0,5 0,359 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 1999 0 0,5 0,404 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 2000 0 0,5 0,395 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 2004 0 0,5 0,401 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 1073 927 0,5 0,365 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 1200 800 0,5 0,376 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 1203 797 0,5 0,378 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_1 808 1192 0,5 0,394 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_2 814 1186 0,5 0,406 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+_3 812 1188 0,5 0,407 

 

Στην συνέχεια από την Εξίσωση 4.2 της πρότυπης καμπύλης βαθμονόμησης υπολογίζεται η 

συγκέντρωση της ελεύθερης αλβουμίνης και αφαιρώντας την από την συγκέντρωση της 

αλβουμίνης που είχαν τα δείγματα προσδιορίζεται η ποσότητα της προσκολλημένης στην 

επιφάνεια των νανοσωματιδίων αλβουμίνης. Τα αποτελέσματα της προσροφημένης 

πρωτεΐνης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.13 και στο Διάγραμμα 4.21 που ακολουθούν. 
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𝒚 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟕𝒙 + 𝟎, 𝟏𝟔𝟒𝟔   Εξίσωση 4.2 

 

Πίνακας 4.13 Υπολογισμός προσροφημένης αλβουμίνης στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων 

Ονομασία 
Προσροφημένη Αλβουμίνη 

ppm 

BSA_2ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 0,86 

BSA_4ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 1,69 

BSA_6ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 2,10 

BSA_8ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 2,61 

BSA_10ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 2,10 

BSA_16ppm_ PEG-pAsp_ MIONs+ 2,21 

 

 

Διάγραμμα 4.21 Ισόθερμη καμπύλη προσροφημένης αλβουμίνης 

Μελετώντας τον πίνακα και το διάγραμμα παραπάνω παρατηρείται ότι αυξάνοντας την 

συγκέντρωση της αλβουμίνης που προστίθεται στους νανοφορείς αυξάνεται και η 

προσροφημένη στα νανοσωματίδια αλβουμίνη. Η αύξηση αυτή στη συγκέντρωση της 

προσροφημένης αλβουμίνης δεν είναι απεριόριστη αλλά έχει ένα σημείο κορεσμού περίπου 2 

ppm. Αυτή η συγκέντρωση αντιστοιχεί σε 6 μgαλβουμίνης/90 μg νανοφορέα. Η ρόφηση 

πρωτεϊνών είναι μία παράμετρος η οποία συνδέεται με την πυκνότητα της PEG στα 

νανοσωματίδια (όσο πιο υψηλή είναι τόσο λιγότερη είναι η ρόφηση των πρωτεϊνών) και με 
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τις stealth ιδιότητες των νανοσωματιδίων125. Για να μπορεί να γίνει σύγκριση στο διάγραμμα 

έχει προστεθεί και ένα δείγμα μη PEGylated νανοσωματιδίων από προηγούμενη εργασία125. 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα υπάρχει μια σημαντική  διαφορά στην προσροφημένη 

ποσότητα αλβουμίνης που παρουσιάζουν τα PEGylated (PEG-pAsp_Fe51/Carn10/NH3500 ) 

νανοσωματιδία σε σχέση με τα μη PEGylated γεγονός που πιστοποιεί την υψηλή πυκνότητα 

της PEG στα MIONs+. 

4.9 Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρασκευάστηκαν υβριδικοί μαγνητικοί 

νανοφορείς σε κολλοειδή μορφή, με τη μέθοδο αλκαλικής συγκαταβύθισης από δύο 

πρόδρομες ενώσεις σιδήρου. Τα μαγνητικά νανοσωματίδια, στα οποία βασίζονται τα 

συγκεκριμένα συστήματα, τροποποιήθηκαν επιφανειακά με Carnitine και στη συνέχεια 

προστέθηκε πολυμερές . Η αλληλεπίδραση του πολυμερούς με τα μαγνητικά νανοσωματίδια 

βασίστηκε σε μη-ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις, εκμεταλλευόμενοι το θετικό φορτίο των 

ΜΙΟΝs και το αρνητικό φορτίο της μίας συστάδας του συμπολυμερούς. Παρά αυτό το 

γεγονός αποδείχθηκε ότι διατηρούν την κολλοειδή τους σταθερότητα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε υδατικά διαλύματα καθώς και σε διαλύματα με υψηλή ιοντική ισχύ και σε 

υψηλές θερμοκρασίες. Οι μαγνητικοί νανοφορείς που παρασκευάστηκαν έχουν μέσο μέγεθος 

50 - 100 nm το οποίο είναι κατάλληλο για ενδοφλέβια χορήγηση. Σημαντικό συμπέρασμα 

της εργασίας επίσης αποτελεί το γεγονός ότι  οι νανοφορείς είναι σταθεροί σε μεγάλο εύρος 

συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκε ο σχηματισμός και  η σταθερότητα των 

συστημάτων σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις οξειδίων του σιδήρου (18 μg/ml) και 

συμπολυμερούς και άρα η καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές στις 

οποίες ενδέχεται να υποστούν σημαντική αραίωση. Μία τέτοιου είδους εφαρμογή είναι και η 

χορήγηση φαρμάκων, εφόσον ο νανοφορέας θα υποστεί σημαντική αραίωση κατά την 

ενδοφλέβια (για παράδειγμα) χορήγηση. Ενδεικτικά,  η  συγκέντρωση ενός νανοφορέα που 

έχει εγκλωβίσει 10 wt% φάρμακο (όπως δοξορουμπικίνη) (DOX) είναι 100 μg/ml, ώστε στα 

πέντε λίτρα αίματος του ανθρωπίνου σώματος να χορηγηθεί κατάλληλη δόση φαρμάκου. Η 

τιμή αυτή της συγκέντρωσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την μικρότερη συγκέντρωση, 

στην οποία πιστοποιήθηκε με την παρούσα εργασία η σταθερότητα των νανοφορέων.  
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Μελλοντική εργασία 

 Περαιτέρω μελέτη των παραμέτρων της σύνθεσης των MIONs με σκοπό την σύνθεση 

νανοκρυσταλιτών μεγέθους ~15 nm με στόχο βελτιωμένες μαγνητικές ιδιότητες. 

 Πιστοποίηση της σταθερότητας των νανοφορέων για συγκεντρώσεις μικρότερες του 

17,8 μg/ml. 

 Πιστοποίηση της σταθερότητας των νανοφορέων σε περιβάλλοντα που περιέχονται 

πρωτεΐνες και ένζυμα, τα οποία, ίσως, να δρουν ανταγωνιστικά με το συμπολυμερές 

που έχει χρησιμοποιηθεί ως επιφανειακός τροποποιητής των νανοσωματιδίων. 

 Μελέτη φόρτωσης αντικαρκινικών φαρμάκων  στους μαγνητικούς νανοφορείς 

 Μελέτη αποδέσμευσης του φαρμάκου από τους νανοφορείς σε διάφορες συνθήκες 

και ρυθμιστικά διαλύματα όπως πλάσμα αίματος, αλβουμίνη κ.α. καθώς και με 

εφαρμογή εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου με σκοπό την επίτευξη μαγνητικής 

υπερθερμίας και αύξηση του ποσοστού αποδέσμευσης του φαρμάκου. 

  In vitro μελέτες κυτταροτοξικότητας σε υγιή αλλά και σε καρκινικά κύτταρα, καθώς 

και in vivo μελέτες με σκοπό τη διερεύνηση της δράσης, τοξικότητας και 

βιοκατανομής των συστημάτων αυτών σε ζώντες οργανισμούς. 
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