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Περίληψη 

Ο καρκίνος αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου 

παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα οι υπάρχουσες θεραπείες 

έχουν σοβαρές παρενέργειες στα υγιή κύτταρα καθώς δεν 

εξασφαλίζουν τον εντοπισμό της θεραπείας στην 

πάσχουσα περιοχή. Έτσι, η τοπική και ελεγχόμενη 

θέρμανση ενός καρκινικού όγκου, σε θερμοκρασιακό 

εύρος που δεν είναι επιβλαβές για τον υγιή ιστό αποτελεί 

το κυριότερο πλεονέκτημα της μαγνητικής υπερθερμίας.  

Η μαγνητική υπερθερμία αξιοποιώντας την έκλυση 

θερμότητας από μαγνητικά νανοσωματίδια που 

υπόκεινται σε εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια πολλά υποσχόμενη 

θεραπεία. Τροχοπέδη στη βαθύτερη κατανόηση της 

διάχυσης της θερμότητας και των μηχανισμών θέρμανσης 

συνίσταται η απουσία επαρκών πειραματικών δεδομένων 

σε κυτταρικό περιβάλλον.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμική επίδοση των μαγνητικών νανοσωματιδίων μειώνεται σε ένα 

βιολογικό ιστό σε σχέση με τα κολλοειδή διαλύματα από νερό, αρχικά εντοπίσαμε τη βέλτιστη 

συγκέντρωση και τον βέλτιστο όγκο των εγχεόμενων νανοσωματιδίων. Αυτό έγινε με εφαρμογή της 

μαγνητικής υπερθερμίας σε κολλοειδή υδατικά διαλύματα που περιείχαν τα μαγνητικά 

νανοσωματίδια. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία σε ομοιώματα ιστών από αγαρόζη 

διαφορετικής περιεκτικότητας, που συντέθηκαν εργαστηριακά. Στα ομοιώματα αυτά έγινε απευθείας 

έγχυση μαγνητικών νανοσωματιδίων και τα δείγματα υποβλήθηκαν σε εναλλασσόμενο μαγνητικό 

πεδίο.  

Μετά την επιτυχή θέρμανση των ομοιωμάτων εξετάσαμε τις θερμικές επιδόσεις των νανοσωματιδίων 

με πειράματα ex vivo. Ειδικότερα, έγινε απευθείας έγχυση σιδηρομαγνητικών ρευστών μέσα σε 

εγκεφαλικό και υπατικό ιστό βοοειδούς που καταλάμβαναν όγκο 1mL. Η μαγνητική υπερθερμία σε όλα 

τα δείγματα ιστού ήταν επιτυχής για εγχεόμενο όγκο 0.2mL υδατικού κολλοειδούς διαλύματος με 

συγκέντρωση 5mg/mL σε νανοσωματίδια οξειδίων του σιδήρου διαμέτρου 40 nm.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση του προβλήματος της εφαρμογής της 

μαγνητικής υπερθερμίας νανοσωματιδίων με την υποβολή ομοιωμάτων αλλά και πραγματικών ζωικών 

ιστών σε μαγνητική υπερθερμία, που αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά ως δεδομένα αναφοράς 

στην αποτίμηση μελετών in-vitro και in-vivo που θα ακολουθήσουν.  
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