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Εισαγωγή

Οι σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης επιτρέπουν την γρήγορη διάγνωση και

εκτίμηση μιας μεγάλης ποικιλίας παθολογικών καταστάσεων. Για να αυξηθεί

η ειδικότητα και η χρησιμότητά τους βασίζονται στην χρήση ενδοφλέβια

χορηγούμενων σκιαγραφικών μέσων, πολλά από τα οποία μειονεκτούν ως

προς την ιστική ειδικότητα και τις τοξικες επιδράσεις τους. Tα τελευταία

χρόνια η διεθνής επιστημονική έρευνα έχει επικεντρωθει στην ανάπτυξη και

εξέλιξη νανοσωματιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν

σκιαγραφικά μέσα με εφαρμογή στην μοριακή απεικόνιση.



• Είναι σωματίδια με μέγεθος από 1 εως 100nm.

• Το σχετικά μεγάλο μέγεθός τους επιτρέπει την μακρόχρονη παραμονή τους στον

ενδαγγειακό χώρο.

• Αποτελούνται από ένα πυρήνα, που συνήθως αποτελεί το σκιαγραφικό μέσο, και το

κέλυφός του, πάνω στο οποίο συνδέεται ένας αριθμός μοριακών ενώσεων (εικόνα 1).

• Η χρήση των νανοσωματιδίων σαν σκιαγραφικά μέσα στηρίζεται στην εκμετάλλευση

ορισμένων ιδιοτήτων τους, όπως είναι: το μέγεθός τους, η ποικιλία των σχημάτων

τους, το μεγάλο φορτίο σκιαγραφικού μέσου, η πρόσληψή τους από τα κύτταρα του

ενδοθηλιακού συστήματος και η δυνατότητα για εκλεκτική συνδεση με πληθώρα

βιολογικών μορίων-στόχων.

Νανοσωματίδια

Εικόνα 1. Βασική  δομή νανοσωματιδίου



Νανοσωματίδια στην απεικόνιση με Μαγνητική Τομογραφία

Στον τομέα της απεικόνισης με MRI ήδη τα νανοσωματίδια έχουν βρει τις πρώτες
κλινικές εφαρμογές με την χρήση των οξειδίων του σιδήρου (USPIOs).

Χαρακτηριστικά:

•Μέγεθος ~30nm

•Χρόνος ημιζωής στο πλασμα: 14hrs

•Χρόνος μέγιστης συγκέντρωσης: 24hrs

•T1 σήμα: υψηλό σε χαμηλές συγκεντρώσεις, Τ2 σήμα: χαμηλό

•Κατανομή: αρχικά ενδαγγειακά, μετά πρόσληψη από μακροφάγα

•Δόση απεικόνισης ~1-4mg/kg

•Αποθήκευση στις σιδηροαποθήκες και χρήση στην αιμοποίηση

Βασικές κλινικές εφαρμογές:

•Απεικόνιση της διήθησης λεμφαδένων από καρκινικά κύτταρα

•Αξιολόγηση των αρτηριακών ανευρυσμάτων και της καρδιακής ισχαιμίας

•Ανάδειξη απομυελινωτικών εστιών στο κεντρικό νευρικό συστημα

•Απεικόνιση των αγγειοδυσπλασιών, των κακοήθων ογκων και της επιληψίας



Στην καρδιακή ισχαιμία, τα νανοσωματίδια
(USPIOs) μετά την χορήγησή τους
διέρχονται μέσω του κατεστραμένου
ενδοθηλίου στην περιοχή ισχαιμίας και
προσλαμβάνονται από τα μακροφάγα της
περιοχής προκαλώντας πτώση του
σήματος στις Τ2* εικόνες (εικόνα 2) .

Νανοσωματίδια στην απεικόνιση με Μαγνητική Τομογραφία

Εικόνα 2. Τ2* πριν και 24 ώρες μετά την χορήγηση USPIOs.

Αναδεικνύεται σημαντική πτώση του σήματος (βέλος)λόγω της

πρόσληψης των οξειδίων του σιδήρου από μακροφάγα στην περιοχή

προσθίου εμφράγματος. Stirrat et al, The Use of SPIO Nanoparticles to

Assess Cardiac Inflammation, Current Cardiovascular imaging Reports,

3/2014

Εικόνα 3.  Ανάδειξη επιπλέον τριών (βέλη) απομυελινωτικών εστιών μετά τη 

λήψη  SPIOs, συγκριτικά με την λήψη γαδολινίου. Tourdias et al, Assessment 

of Disease activity in Multiple sclerosis Phenotypes with combined gadolinium-

and SPIO–enhanced MRI, Radiology, 2012

Στην περίπτωση των απομυελινωτικών
νόσων, τα νανοσωματίδια αποκαλύπτουν
επιπλέον βλάβες σε φάση ενεργότητας(εικόνα
3), οι οποίες δεν αναδείκνύονται με τα
συμβατικά σκιαγραφικά (γαδολίνιο), ενώ
βλάβες που ενισχύονται και με τα δύο είδη
σκιαγραφικών, φάνηκε να σχετίζονται με πιο
επιθετικές μορφες της νόσου και χειρότερη
πρόγνωση.

Παραδείγματα:



Νανοσωματίδια στην απεικόνιση με Αξονική Τομογραφία

H παραγωγή και κλινική εφαρμογή των
νανοσωματιδίων στην απεικονιση με ΥΤ βρίσκεται σε
πειραματικό στάδιο. Τα νανοσωματίδια που έχουν
μελετηθεί είναι λιπίδια (λιποσώματα, γαλακτώματα,
μικύλια, λιποπρωτείνες)(εικόνα 4) ή στοιχεία όπως το
Ιώδιο (Ι), ο Χρυσός (Αu), το Βισμούθιο (Bi), το Βρώμιο (Br)
και το Ταντάλιο (Τa) ή και ο συνδυασμός των δύο.

Τα πρώτα αποτελέσματα της χρήσης αυτών των
νανοσωματιδιων σε πειραματόζωα, επιβεβαιώνουν την υπέροχή
τους συγκριτικά με τις συμβατικές μικρομοριακές ενώσεις του
ιωδίου, ως σκιαγραφικά του ενδαγγειακού χώρου (εικόνα 5) και
ως σκιαγραφικά του δικτυοενδοθηλιακού δικτύου με καλές
προοπτικές χρήσης τους στην ανάδειξη αλλοίωσεων του ήπατος
(εικόνα 6) .

Εικόνα 4. δομές λιπιδίων που μπορουν να χρησιμοποιηθουν στην 
απεικόνιση

Εικόνα 5. Ανάδειξη της μακροχρόνιας παραμονής των
νανοσωματιδίων χρυσού εντος του ενδαγγειακού χώρου.
Au et al. gold nanoparticles provide bright long-lasting
vascular contrast agent. AJR 2013

Εικόνα 6. Η προσλήψη των νανοσωματιδίων χρυσού από τα
κύτταρα Kupffer που αποτελούν τμήμα του δικτυενδοθηλιακού
συστήματος καθιστά ευχερή την ανάδειξη βλάβων, όπως τα
αδενώματα(βέλη) , εντός του ηπατικού παρεγχύματος. Kim et al.
Antibiofouling polymer-coted GNP as a contrast agent for in vivo
X-ray CT imaging. J. AM. CHEM. SOC 2007



Νανοσωματίδια στην απεικόνιση με Υπερήχους

Figure 1.

Different types of ultrasound contrast agents. a) Microbubbles are gas-liquid emulsions with

a polyethylene gycol (PEG) polymer on the surface to prevent aggregation. Microbubbles

are highly echogenic and the most commonly used contrast agent for molecular ultrasound

imaging. b) Perfluorocarbon emulsion (PFC) nanodroplets are liquid-liquid emulsions that

can be vaporized into echogenic gas-bubbles following administration of acoustic energy. c)

Liposomes are phospholipid bilayers that can enclose air pockets for ultrasound imaging. d)

Nanobubbles are gas-liquid emulsions that can fuse into echogenic microbubbles at the

target site. e) Solid nanoparticles are solid amorphous substances with gas entrapped in their

pores or fissures increasing echogenicity.
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Διαφορετικά είδη νανοσωματιδίων
(λιποσώματα, νανοσταγόνες,
νανοφυσαλίδες και στερεά στοιχεία-
εικόνα 7), έχουν ξεκινήσει να
χρησιμοποιούνται σε πειραματικό στάδιο,
στην απεικόνιση με υπερήχους. Το μικρό
μέγεθός τους καθώς και η χαμηλή
συμπιεστότητα, καθιστούν δύσκολη την
ανάδειξή τους στις κλινικά
χρησιμοποιούμενες συχνότητες
υπερήχων.

Εικόνα 8. Απεικόνιση της προσλήψης των νανοσωματιδίων (SPIOs) σε περιοχές
εγκεφαλομυελίτιδας σε ποντίκια, με υπερήχους και MRI. Σημειώνεται η
ομοιότητα της κατανομής των περιοχών υπερηχογένειας (βέλη στα Α, Β και C)
και χαμηλού σήματος (βέλη στα D, Ε και F) αντίστοιχα. Linker et al, Iron Particle–
Enhanced Visualization of Inflammatory Central Nervous System Lesions by High
Resolution: Preliminary Data in an Animal Model, AJR 2006

Εικόνα 7. Είδη νανοσωματιδίων για χρήση στους υπερήχους

Έτσι οι ερευνητές προσανατολίζονται στην
σύνθεση:
•Σωματιδίων με δυνατότητες συνένωσης προς
σχηματισμό μεγαλύτερων φυσαλίδων στο όργανο-
στόχος
•Νανοσταγόνων με εξαέρωση του υγρού πυρήνα
μετά την εφαρμογή της ενέργειας των υπερήχων
•Στερεών νανοσωματιδίων, όπως τα οξείδια του
σιδήρου και νανοσωματιδια πυριτίου, με παγίδευση
αέρα σε σχισμές και πόρους (εικόνα 8).



Απεικόνιση και θεραπεία με νανοσωματίδια (theragnostics )

Τα νανοσωματίδια αποτελούν βασικούς υποψηφίους σε

εφαρμογές συνδυασμού διάγνωσης και θεραπείας μέσω

των πολλαπλών μορίων-συνδετών που μπορούν να

φέρουν στην επιφάνειά τους. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι

με τη βοήθεια των νανοσωματιδίων θα επιτύχουν πιο

άμεσο και σε πραγματικό χρόνο έλεγχο των

θεραπευτικών διαδικασιών, θα λαμβάνουν πιο

λεπτομερείς πληροφορίες για τις φαρμακοκινητικές

ιδιότητες των νέων θεραπευτικών φαρμάκων και θα

βελτιώσουν την ποιότητα των παροχών υγείας, καθώς η

απεικονιστική-διαγνωστική διαδικασία θα ταυτίζεται

χρονικά με την θεραπευτική.

Εικονα 9. Αρχές μαγνητικής υπερθερμίας. Η
ενέργεια που απορροφάται από τα
νανοσωματιδιακά σκιαγραφικά μέσα στην
περιοχή του όγκου μετατρέπεται σε
θερμότητα που καταστρέφει τα καρκινικά
κύτταρα.Cole et al. Cancer Theragnostics: The
rise of Targeted Magnetic Nanoparticles.
Trends Biotechnology 2013



Η σύνθεση σε μεγάλη κλίμακα, η σταθερότητα εντός των βιολογικών υγρών- ιστών, η

διαλυτότητά τους, η εκλεκτικότητα, η τοξικότητα σε επίπεδο συγκέντρωσης- εναπόθεσης

στους ιστούς και σε επίπεδο προιόντων αποδόμησης καθώς και η απολεσματικότητά τους

ως μέσα απεικόνισης είναι βασικές παράμετροι μελέτης πριν την έγκριση της κλινικής

εφαρμογής των νανοσωματιδίων ως σκιαγραφικά μέσα.

Προκλήσεις...

Τοξικότητα και προοπτικές

Συγκριτικά με τα συμβατικά σκιαγραφικά μέσα, η χρήση των νανοσωματιδίων, τα προιόντα

αποδόμησής τους και η βιοσυσσώρευση αυτών στο σώμα, εγείρουν ανησυχίες ως προς την

τοξικότητά τους και τα μακροχρόνια αποτελέσματα που μπορεί αυτά να έχουν. Η νεφρική

απέκκριση και η συσσώρευση αυτών, η τροποποίηση της επιφάνειας και του μεγέθους τους

αποτελούν βασικές παράμετρους μελέτης της τοξικότητάς τους. Στις συγκεντρώσεις που

χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση η τοξικότητα σε πολλές μελέτες αποδεικνύεται χαμηλή,

ενω συγκεκριμένα συμπλέγματα επιφάνειας δείχνουν να μειώνουν σημαντικά τα τοξικά

αποτελέσματά τους, συμβάλοντας στη βελτίωση της βιοσυμβατότητάς τους. Οι έρευνες

δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και κατατάσσουν τα νανοφάρμακα στα νέας γενιάς

σκιαγραφικά μέσα μοριακής απεικόνισης.


