
Περίληψη 
         Οι περισσότερες πολυµερικές επιφάνειες παρουσιάζουν αδρανή χαρακτήρα και απαιτεί-

ται επιφανειακή τροποποίηση µε µια επιπλέον κατεργασία των πολυµερών που έχουν ικανο-

ποιητικές ιδιότητες ογκώδους φάσης (bulk). Η επιφανειακή τροποποίηση καθιστά εφικτό τον 

συνδυασµό ιδανικών ιδιοτήτων όγκου µε επιθυµητές επιφανειακές ιδιότητες. Το ΡΕΤ είναι 

ένα θερµοπλαστικό πολυµερές που παρασκευάζεται µε αντίδραση συµπύκνωσης της αιθυλε-

νογλυκόλης µε τερεφθαλικό οξύ ή τερεφθαλικό διµεθυλεστέρα. Λόγω της χηµικής δοµής του 

το ΡΕΤ είναι τόσο υδρόφοβο όσο και λιπόφιλο. Οι µεµβράνες του ΡΕΤ ταξινοµούνται ως 

µηχανικές µεµβράνες εξαιτίας των εξαιρετικών θερµικών, µηχανικών, οπτικών και ηλεκτρι-

κών ιδιοτήτων. Ένα από τα προβλήµατα που παρουσιάζει είναι η χηµική αδράνεια της επιφά-

νειας του, που οφείλεται στην εστερική φύση του. Για να µπορέσει το ΡΕΤ να χρησιµοποιη-

θεί µε επιτυχία σε διαδικασίες που εµπλέκουν εναπόθεση ενός ανόργανου υµενίου (για την 

ενίσχυση των ιδιοτήτων φραγµού αερίων ή την δηµιουργία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων) 

ή/και οργανικού (όπως για βιοαισθητήρες, µοσχεύµατα) στην επιφάνεια του θα πρέπει πρώτα 

να επιτευχθεί η ενεργοποίηση της επιφάνειας µε την εισαγωγή ή/και δηµιουργία νέων λει-

τουργικών οµάδων (functionalization). Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την µελέτη της επι-

φανειακής τροποποίησης πολυµερικών µεµβρανών ΡΕΤ µε τη χρήση πλάσµατος Ν2 που δη-

µιουργείται µε την επιβολή παλµικής συνεχούς τάσης στο υπόστρωµα για βιοϊατρικές εφαρ-

µογές. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία µέρη.  

        Το πρώτο µέρος της εργασίας (Θεωρητικό µέρος) διαιρείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο δίνονται εν ταχύ οι ορισµοί της βιοσυµβατότητας και των βιοϋλικών όπως ορίζο-

νται σήµερα καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένα τέτοιο υλικό. Από όσα διαπραγ-

µατεύονται στο κεφάλαιο αυτό γίνεται κατανοητή η ανάγκη της επιφανειακής τροποποίησης 

των πολυµερικών επιφανειών. Στο επόµενο κεφάλαιο δίνονται οι χρήσεις των πολυµερών ως 

βιοϋλικά και οι χρήσεις του ΡΕΤ. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις 

µεθόδους τροποποίησης των πολυµερικών επιφανειών, που συγκεκριµενοποιούνται και επι-

κεντρώνονται στο τέταρτο κεφάλαιο στη χρήση πλάσµατος αερίου για την επίτευξη της 

επιφανειακής τροποποίησης. Στο πέµπτο κεφάλαιο δίνονται µερικά βασικά στοιχεία για τη 

σύσταση του αίµατος, το σύστηµα πήξης και για τις δύο βασικές του πρωτεΐνες την 

αλβουµίνη και το ινωδογόνο. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτού του τµήµατος αναλύο-

νται διεξοδικά οι αρχές και οι διατάξεις που χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις και την 

τελική αξιολόγηση της επιφανειακής τροποποίησης. 
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         Το δεύτερο µέρος της εργασίας (Πειραµατικό µέρος και Αποτελέσµατα) αποτελείται 

από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει την πορεία που ακολουθείται κατά την 

διάρκεια των πειραµάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ο θεωρητικός υπολογισµός του πά-

χους τροποποίησης µε τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράµµατος των βεληνεκών των 

ιόντων εντός της ύλης (υπολογιστικό πρόγραµµα SRIM) και µελέτη της επιφανειακής τροπο-

ποίησης µε τη βοήθεια της Φασµατοσκοπικής Ελλειψοµετρίας (ΦΕ) (IR και Vis-UV) και της 

Μικροσκοπίας Ατοµικών ∆υνάµεων (AFM). Στο τρίτο κεφάλαιο αυτού του µέρους δίνονται 

τα αποτελέσµατα της µελέτης για την εκτίµηση της βιοσυµβατότητας των τροποποιηµένων 

µεµβρανών. Στο τέταρτο κεφάλαιο αυτού του µέρους και πριν το κεφάλαιο των αναφορών 

δίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα – συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παρούσα 

εργασία καθώς και προτάσεις για µελλοντική έρευνα µε βάση τα αποτελέσµατα αυτά. 

        Στο τρίτο και τελευταίο µέρος της εργασίας δίνονται σε παραρτήµατα: α) οι ακριβείς 

συνθήκες διεξαγωγής του κάθε πειράµατος, β) οι διηλεκτρικές συναρτήσεις των φασµάτων 

της ΦΕ IR και Vis-UV, γ) οι διηλεκτρικές συναρτήσεις των φασµάτων των προσροφηµένων 

πρωτεϊνών της ΦΕ στην περιοχή του Vis-UV, δ) τα πλήρη αποτελέσµατα του SRIM και τέλος 

η µοντελοποίηση των φασµάτων της ΦΕ στην περιοχή του Vis-UV τόσο για τον προσδιο-

ρισµό του πάχους της επιφανειακής τροποποίησης (ε) όσο και για την εύρεση του πάχους του 

στρώµατος των προσροφηµένων πρωτεϊνών (στ). 
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