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Η αλάπηπμε λαλνδνκεκέλσλ πκελίσλ από πξσηεΐλεο ηνπ εμσθπηηαξηθνύ πιέγκαηνο 

απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαζώο ε θαηαλόεζε θαη ν 

έιεγρνο ηεο νξγάλσζεο ησλ πξσηετληθώλ επηπέδσλ αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθή πξόνδν ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά πεδία όπσο είλαη ηα βηνιπιηθά, νη κειέηεο 

αιιειεπηδξάζεσλ θπηηάξσλ κε βηνινγηθά καθξνκόξηα, ε κεραληθή ησλ ηζηώλ, νη 

βηναηζζεηήξεο θαη ε λαλνβηνηερλνινγία. 

Τν θνιιαγόλν  είλαη έλα πνιιά ππνζρόκελν πιηθό  γηα ηελ δεκηνπξγία 

λαλνδνκεκέλσλ πξσηετληθώλ επηπέδσλ, εμαηηίαο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ, ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ, ηεο βην-ζπκβαηόηεηαο θαη ηεο ηδηόηεηαο ηνπ απηνζρεκαηηζκνύ πνπ δηαζέηεη. Τν 

θνιιαγόλν αλήθεη ζε κηα νηθνγέλεηα ηλσδώλ εμσθπηηαξηθώλ πξσηετλώλ θαη απνηειεί 

ην 25-35% ηεο ζπλνιηθήο πξσηεΐλεο ησλ ζειαζηηθώλ. Απνηειεί ηε βαζηθή πξσηεΐλε 

ηνπ δέξκαηνο, ησλ νζηώλ, ησλ ηελόλησλ, ησλ ρόλδξσλ, ησλ αγγείσλ θαη ησλ δνληηώλ 

ελώ έρεη δνκηθό ξόιν ζε ώξηκνπο ηζηνύο θαη θαζνδεγεηηθό ξόιν ζηνλ 

αλαπηπζζόκελν ηζηό. Τν πιέγκα ηνπ θνιιαγόλνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ή θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θπηηάξσλ.  

Γηα ηελ  αλάπηπμε ιεπηώλ λαλνδνκεκέλσλ πκελίσλ θνιιαγόλνπ έρνπλ εηζεγεζεί 

δηάθνξεο ηερληθέο, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο απαηηνύλ ηελ ρξήζε αθξηβνύ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ, πεξηνξίδνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ηνπο ιόγσ 

πςεινύ θόζηνπο πνπ απαηηείηαη. Η δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ επηθαλεηαθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηλώλ θνιιαγόλνπ κέζσ ηεο θαηάιιειεο ξύζκηζεο θπζηθώλ θαη 

ρεκηθώλ παξακέηξσλ αλαδύεηαη σο κηα πνιιά ππνζρόκελε ηερληθή. 

Φξεζηκνπνηώληαο Απεηθνληζηηθή Μηθξνζθνπία Αηνκηθήο Γύλακεο (AFM) 

κειεηήζεθαλ δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηλώλ θνιιαγόλνπ όπσο είλαη ην pH, ε ζεξκνθξαζία, ε παξνπζία θαηάιιεινπ 

ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο, ην ρξεζηκνπνηνύκελν ππόζηξσκα θαη ε δηαδηθαζία 

επίζηξσζεο (π.ρ. ρξήζε δηαδηθαζίαο θπγνθεληξηθήο επίζηξσζεο). Τν AFM εθηόο από 

ηελ κνξηαθή ή θαη ππνκνξηαθή αλάιπζε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη, παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξαρύηεηα ηεο επηθάλεηαο θαη ην ύςνο ηεο δνκήο. 

Δπνκέλσο ε ρξήζε ηνπ επηηξέπεη ηόζν ηνλ πνηνηηθό όζν θαη πνζνηηθό ραξαθηεξηζκό 

ησλ παξαηεξνύκελσλ δνκώλ.  

Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα εηζεγνύληαη όηη ε θαηάιιειε ξύζκηζε ησλ θπζηθό-

ρεκηθώλ παξαγόλησλ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ιεπηνύ πκελίνπ θνιιαγόλνπ κε 

θαζνξηζκέλα/ειεγρόκελα ραξαθηεξηζηηθά, πξνζνκνηάδνληαο θπζηνινγηθέο 

δηεπηθάλεηεο πνπ ζπλαληνύληαη in vivo. Τα πκέληα απηά ζα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε παξαγσγή βηνιεηηνπξγηθώλ επηθαλεηώλ, γηα ηελ κειέηε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θπηηάξσλ-θνιιαγόλνπ, θαη σο κήηξεο γηα ηελ ππνδνρή 

λαλνζσκαηηδίσλ γηα αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ. 
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