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Η νόσος του Alzheimer (AD) είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που συμβάλλει στο 60-
70% όλων των περιπτώσεων άνοιας.1  Χαρακτηρίζεται από προοδευτική μείωση της νοητικής 
λειτουργίας, με υψηλά ποσοστά εμφάνισης στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, και 
καταλήγει πολλές φορές σε σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.2   Τα παθολογικά χαρακτηριστικά 
της νόσου σχετίζονται με το οξειδωτικό stress.  Εξέχουσα θέση μεταξύ των οξειδο-
αναγωγικών δραστικών μετάλλων, που επάγουν οξειδωτικό stress, είναι ο χαλκός Cu(II).  Το 
οξειδωτικό stress χαρακτηρίζεται από ανισορροπία στην παραγωγή δραστικών ειδών 
οξυγόνου (ROS) και αμυντικών συστημάτων αντιοξείδωσης, με τα τελευταία να είναι 
υπεύθυνα για την εξουδετέρωση των ROS.3  Η κερσετίνη είναι μια φυσική αντιοξειδωτική 
πολυφαινόλη, ικανή να βελτιώσει την ικανότητα μάθησης και μνήμης.4,5  Ο 
αιματοεγκεφαλικός φραγμός, όμως, εμφανίζεται πολλές φορές ως σημαντικό εμπόδιο στη 
διαπερατότητα προστατευτικών ουσιών στον εγκέφαλο.6,7 
Στην προσπάθεια να ξεπεραστούν προβλήματα πρόσβασης στον ιππόκαμπο (χώρος 
προσβολής στην AD) και να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της αντιοξειδωτικής ασπίδας κατά 
των ιστολογικών αλλοιώσεων που συνδέονται με την άνοια AD, αναπτύχθηκε μέσω  της 
παρούσας εργασίας, υβριδική νανοτεχνολογία ενθυλάκωσης της αντιοξειδωτικής κερσετίνης 
σε σωματίδια ατοξικά, τα οποία όταν περιέχουν την πολυφαινόλη καθίστανται ικανά να 
προστατεύσουν νευρωνικούς πληθυσμούς ιπποκαμπικής φύσεως.   
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε σύνθεση νανοσωματιδίων SiO2 επιφανειακώς 
τροποποιημένων με επιφανειοδραστικά α) PEG 3000, και β) CTAB. Αξιολογήθηκε η 
καταλληλότητα αυτών των μητρών ως πιθανών υλικών ενθυλάκωσης και ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης του αντιοξειδωτικού φλαβονοειδούς κερσετίνη.  Ακολούθησε διερεύνηση της 
κυτταροτοξικότητας και προστατευτικής επίδρασης των νανοσωματίδιων κερσετίνης υπό 
συνθήκες οξειδωτικού stress, παρουσία Cu(II), σε πρωτογενείς καλλιέργειες ιπποκαμπιαίων 
κυττάρων επίμυος.  Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα νέα αυτά υβριδικά νανοϋλικά κερσετίνης 
μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω επίτευξη βελτιωμένης θεραπευτικής δραστικότητας 
δυσδιάλυτων φυσιολογικών ουσιών, όπως η κερσετίνη.  Παρουσιάζουν ενισχυμένη 
προστασία έναντι της αποδόμησής τους, βελτιωμένη φαρμακο-κινητική, καλύτερο έλεγχο της 
βιοκατανομής τους, και μειωμένη κυτταροτοξικότητα λόγω του βραδέος αλλά σταθερού 
ρυθμού απελευθέρωσης της κερσετίνης στον κυτταρικό χώρο από τα νανοσωματίδια 
διοξειδίου του πυριτίου.  Με τον τρόπο αυτό τίθενται οι βάσεις μελλοντικής προστατευτικής-
θεραπευτικής αγωγής με νανοτεχνολογικής φύσεως υλικά στην ασθένεια Alzheimer.  
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