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Εηζαγωγή: Η βηνινγηθή αμηνιφγεζε ιεπηψλ πκελίσλ αξρίδεη κε ηε κειέηε ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ 

βηνυιηθνχ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ πξσηετλψλ, ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ 

επηθαλεηψλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην αλζξψπηλν αίκα. Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο θπηηαξνηνμηθήο επίδξαζεο ιεπηψλ πκελίσλ άκνξθνπ πδξνγνλσκέλνπ 

άλζξαθα (a-C:H) ζε άκεζε επαθή κε ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ε έξεπλα πηζαλήο ζξνκβνγέλεζεο 

κέζσ ηεο πξνζξφθεζεο πξσηετλψλ πιάζκαηνο αίκαηνο ζηα πξνο κειέηε πκέληα. 

 

Πεηρακαηηθό Μέρος: Τα ιεπηά πκέληα αλαπηχρζεθαλ κε ηελ ηερληθή ελαπφζεζεο λαλνυιηθψλ 

Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition πάλσ ζε ππνζηξψκαηα ππξηηίνπ θαη κε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ελαπφζεζεο. Οη νπηηθέο θαη κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ πκελίσλ αμηνινγήζεθαλ κε 

Φαζκαηνζθνπηθή Διιεηςνκεηξία (ΦΔ) θαη κε Μηθξνζθνπία Αηνκηθψλ Γπλάκεσλ αληίζηνηρα. 

Αλζξψπηλα ελδνζειηαθά θχηηαξα (HUVEC) παξέκεηλαλ ζε άκεζε επαθή κε ηα πκέληα γηα 48 ψξεο 

θαη ε θπηηαξνηνμηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πκελίσλ θαζνξίζηεθε κε ην ηεζη θπηηαξνηνμηθφηεηαο ΜΤΤ. 

Η Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Σάξσζεο (SEM) εθαξκφζηεθε γηα λα παξαηεξεζνχλ ηα 

πξνζθνιιεκέλα θαη δψληα θχηηαξα ζηα πκέληα. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζξνκβνγέλεζεο ησλ 

πκελίσλ κειεηήζεθε ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε βαζηθέο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο, ηελ 

αιβνπκίλε (πνπ παξεκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ζξφκβνπ) θαη ην ηλσδνγφλν (βαζηθφο ξφινο ζηε 

δεκηνπξγία ζξφκβνπ). Ο ιφγνο πξνζξφθεζεο αιβνπκίλε / ηλσδνγφλν απνηειεί κία πξψηε έλδεημε 

γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο ζξνκβνγέλεζεο. Τν πάρνο ηεο πξνζξνθεκέλεο πξσηετληθήο ζηηβάδαο 

εθηηκήζεθε κε ηε ΦΔ. 

 

Αποηειέζκαηα θαη ζσδήηεζε: Γελ παξαηεξήζεθε ηνμηθφηεηα ζηα ιεπηά πκέληα ζε επαθή κε ηα 

HUVEC θχηηαξα. Τα απνηειέζκαηα απφ ην SEM δείρλνπλ ηελ χπαξμε πιήξσο πξνζθνιιεκέλσλ 

θπηηάξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε θχηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην πνιιαπιαζηαζκνχ ζηηο επηθάλεηεο 

ησλ ιεπηψλ πκελίσλ. Οη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πκελίσλ επηδξνχλ ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ηηο πξσηεΐλεο, δίλνληαο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ιφγνπ πξνζξφθεζεο αιβνπκίλεο / ηλσδνγφλνπ. Σηελ 

παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ θπηηαξνηνμηθφηεηαο θαη 

ζξνκβνγέλεζεο κεηαμχ ησλ ιεπηψλ πκελίσλ a-C:H. Τα απνηειέζκαηα απηά ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ πκελίσλ, γηα λα θαζνξηζηνχλ ηειηθά νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο ελαπφζεζεο πνπ 

θαζηζηνχλ ζε πξψηε θάζε ηα πκέληα πεξηζζφηεξν αηκνζπκβαηά. 

 


