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Η 1η ημερίδα με αντικείμενο τα προηγμένα βιοϋλικά και τις βιοϊατρικές εφαρμογές 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαρτίου στο συνεδριακό κέντρο του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του δικτύου 

«ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με αντικείμενο τις 

σύγχρονες τάσεις στην παρασκευή, το χαρακτηρισμό και τις κλινικές εφαρμογές των 
βιοϋλικών.  

Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό απηύθυναν ο πρύτανης του Παν. Πατρών 

Καθ. Σ. Κουμπιάς, ο αντιπρύτανης ερευνητικών και ακαδημαϊκών υποθέσεων του Παν. 

Πατρών  Καθ. Β. Αναστασόπουλος και ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας καθ. 
Γ. Νικηφορίδης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη δικτύωσης μεταξύ των 

ερευνητικών εργαστηρίων του Παν. Πατρών και παρουσιάσθηκαν οι στόχοι και τα 

οικονομικά στοιχεία της χρηματοδότησης των δικτύων από την Επιτροπή Ερευνών. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο συντονιστής του δικτύου καθ. Ι. Μισιρλής του Τμ. 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν. Πατρών ο οποίος έδωσε μια 

συνοπτική παρουσίαση των στόχων του δικτύου, των ερευνητικών ομάδων που 

συμμετέχουν αλλά και ερευνητικές συνεργασίες και κοινά ερευνητικά προγράμματα 

στα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει και συμμετέχουν οι φορείς του δικτύου. Η 
παρουσίαση έκλεισε με την παρουσίαση του προγράμματος της ημερίδας. 

Ακολούθησε παρουσίαση από τον Δρ. Ελ. Αμανατίδη, Επ. Συνεργάτη του Τμ. Χημικών 

Μηχανικών του Παν. Πατρών, με αντικείμενο τις σύγχρονές τάσεις στη παρασκευή 

προηγμένων βιοϋλικών. Έγινε μια συνοπτική αναφορά και κατηγοριοποίηση των 

βιοϋλικών καθώς και η χρονική εξέλιξη και η πρόοδος στο τομέα της παρασκευής τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρασκευή βιοϋλικών 3ης γενιάς και στις ιδιότητες που 

πρέπει να έχουν σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και εφαρμογές. Τέλος 
παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα συνεργασίας μελών του δικτύου, με 

αντικείμενο την τροποποίηση επιφανειών με πλάσμα χαμηλής πίεσης για την 

εφαρμογή τους ως αντιβακτηριακές επιφάνειες αλλά και σε καρδιοαγγειακές 

ενδοπροσθέσεις.   
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο προσκεκλημένος ομιλητής της ημερίδας Αναπλ. Καθ., 

Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών, κ. Ν. Παπαϊωάννου. Αντικείμενο της παρουσίασης ήταν 

η εφαρμογή μεταλλικών κραμάτων στη σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική. Αρχικά 
αναπτύχθηκαν οι χημικές, φυσικές και εμβιομηχανικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν 

τέτοιου είδους εμφυτεύματα, καθώς και τα κύρια μέταλλα και κράματά τους που 

δύναται να πληρούν αυτές τις ιδιότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα εμφυτεύματα 

από ανοξείδωτο χάλυβα, κράματα κοβαλτίου – χρωμίου και τιτανίου και στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους κατά την εφαρμογή τους σε 



χειρουργικές επεμβάσεις. Τέλος, υπερτονίσθηκε ο πλήρης έλεγχος των φυσικών, 

χημικών, μηχανικών και βιολογικών ?ιδιοτήτων? που απαιτείται για την δοκιμή και 

εφαρμογή υλικών ως εμφυτεύματα στην ορθοπαιδική χειρουργική. 

Η επόμενη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την Καθ. Σ. Αντιμησιάρη του Τμήματος 
Φαρμακευτικής του Παν. Πατρών και είχε ως αντικείμενο τα προηγμένα νανο-

συστήματα στη χορήγηση φαρμάκων και τις εφαρμογές τους ως βιοϋλικά αλλά και στη 

στοχευόμενη θεραπεία. Αρχικά αναπτύχθηκαν οι κατηγορίες και οι ιδιαιτερότητες των 

νανο-συστημάτων χορήγησης φαρμάκων καθώς και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να 

πληρούνται για την εφαρμογή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μη-τοξικές, 

βιοαποδομήσιμες και βιοσυμβατές ιδιότητες καθώς και στις δυνατότητες ελέγχου του 

ρυθμού απελευθέρωσης των φαρμάκων που πρέπει να πληρούν τέτοια συστήματα 

ώστε να έχουν κλινικές εφαρμογές. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν εφαρμογές τέτοιων 
συστημάτων στη στοχευόμενη θεραπεία καρκίνου και τις δυνατότητες που υπάρχουν 

για την χρήση λιποσωμάτων νανο-διαστάσεων ως φορείς αντικαρκινικών φαρμάκων. 

Τέλος, δόθηκαν παραδείγματα εφαρμογής νανο-συστημάτων για την ακινητοποίηση 

και την ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκων σε περιοχές δράσης καρδιοαγγειακών και 
άλλων καθετήρων. 

Ακολούθησε διάλλειμα και περιήγηση των συμμετεχόντων στην ημερίδα στις 

αναρτημένες ανακοινώσεις οι οποίες κάλυπταν όλο το εύρος της επιστήμης των 

βιοϋλικών από την Παρασκευή τους έως και την εφαρμογή τους σε βιοϊατρικές 
διατάξεις. 

Μετά το πέρας του διαλλείματος, το λόγο πήρε η  Καθ. Ι. Σπηλιοπούλου της Ιατρικής 

Σχολής του Παν. Πατρών. Αντικείμενο της ομιλίας ήταν τα μικρόβια και τα βακτήρια και 

ο ρόλος τους στο σχηματισμό βιομεμβράνης και στην πρόκληση λοιμώξεων. Αρχικά, 
παρουσιάσθηκαν οι μηχανισμοί ανάπτυξης βιομεμβράνης καθώς και οι 

μικροοργανισμοί που δύναται να προκαλέσουν το σχηματισμό βιοφίλμ. Στη συνέχεια, 

αναπτύχθηκαν τα διαδοχικά στάδια που ακολουθούνται για το σχηματισμό της 

βιομεμβράνης καθώς και τα είδη των επιφανειών και των συνθηκών που ευνοούν τη 
δημιουργία της. Τέλος παρουσιάσθηκε ο ρόλος της βιομεμβράνης στη πρόκληση 

χρόνιων και οξείων λοιμώξεων και συνοψίσθηκαν οι κύριες στρατηγικές και τα 

βιοϋλικά που εφαρμόζονται σήμερα τόσο για την παρεμπόδιση του σχηματισμού 

βιοφίλμ όσο και για τον έλεγχο της βακτηριακής προσκόλλησης. 
Η ημερίδα συνεχίσθηκε με την παρουσίαση του κ. Π. Καλλιδόνη, Ιατρού της 

Ουρολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ, με αντικείμενο τις εφαρμογές των βιοϋλικών στην 

Ουρολογία. Αρχικά, έγινε μια κατηγοριοποίηση των βιοϋλικών και βιοϊατρικών 

διατάξεων που βρίσκουν εφαρμογή στη Ουρολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στους 

ουρηθρικούς καθετήρες.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους πολυμερικούς ουρητηρικούς 

καθετήρες, στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή τους, τη γεωμετρία 

τους, τους τρόπους τοποθέτησης τους και το είδος της θεραπείας για το οποίο 

ενδείκνυται. Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκαν άλλα είδη καθετήρων όπως οι μεταλλικοί 
και οι βιοαποδομήσιμοι και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους 

ανάλογα με το είδος της θεραπείας. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την αναφορά στις 

κύριες επιπλοκές που προκαλούνται από την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων 
και βιοϋλικών σήμερα και στην ανάγκη εξάπλωσης της εφαρμογής καθετήρων 



εμποτισμένων με φάρμακα αλλά και επιφανειακά τροποποιημένων καθετήρων στην 

ουρολογία.  

Η επόμενη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Γ. Τσίγκα, Επιμελητή Β’ του 

Επεμβατικού Τμήματος Καρδιολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ και είχε ως αντικείμενο την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών στην επεμβατική καρδιολογία. Αρχικά 

πραγματοποιήθηκε μια ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης της τεχνολογίας των 

καρδιοαγγειακών καθετήρων και των προβλημάτων τα οποία καλούνται να επιλύσουν. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μηχανισμό που προκαλεί την επαναστένωση των 

αρτηριών που ακολουθεί συνήθως τις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις. Στη συνέχεια, 

παρουσιάσθηκαν οι ιδιότητες, τα υλικά, ο σχεδιασμός και οι γεωμετρίες των 

καθετήρων που χρησιμοποιούνται σήμερα και η προσπάθεια που γίνεται κατά το 

σχεδιασμό τους να μιμηθούν τη μορφολογία των κυττάρων. Επιπλέον, δόθηκε μια 
λεπτομερής κατάσταση των κυριοτέρων ενδοπροσθέσεων που εκλύουν φάρμακα και 

σχολιάσθηκε η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τους κοινούς εύκαμπτους 

καθετήρες. Τέλος, αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες τάσεις τόσο στην παρασκευή 

βιοαποδομήσιμων καθετήρων όσο και στη σύγχρονη οργανολογία που χρησιμοποιείται 
κατά την επεμβατική χειρουργική αλλά και για την παρακολούθηση των ασθενών μετά 

την επέμβαση.  

Η επόμενη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Κ. Δημ. Μαυρίλα, Επίκουρο 

Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και είχε ως 
αντικείμενο την εφαρμογή των βιοϋλικών στις καρδιακές βαλβίδες. Αρχικά έγινε μια 

εμβιομηχανική θεώρηση της λειτουργίας των βαλβίδων της καρδιάς και των συνήθων 

προβλημάτων που μπορεί να παρουσιασθούν και να οδηγήσουν στην αντικατάσταση 

τους. Στη συνέχεια, έγινε μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των μεθόδων 
παρασκευής αλλά και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις τεχνητές βαλβίδες και 

παρουσιάσθηκαν τα ιδανικά χαρακτηριστικά που θα πληροί μια τέτοια διάταξη, καθώς 

και οι διαθέσιμοι τύποι προσθετικών βαλβίδων, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους προτεινόμενους μηχανισμούς 
ασβεστοποίησης, έναν από τους σημαντικότερους λόγους αστοχίας τεχνητών 

βαλβίδων. Τέλος, παρουσιάσθηκαν οι σύγχρονες τάσεις στην παρασκευή 

αυτοαναγεννόμενων βαλβίδων που βασίζονται στην ιστοτεχνολογία και αναφέρθηκαν 

συγκεκριμένα παραδείγματα ιστοτεχνολογικών βαλβίδων και του μηχανισμού 
λειτουργίας τους. 

Στο τέλος της ημερίδας, το λόγο πήρε εκ νέου ο καθ. Ι. Μισιρλής, συντονιστής του 

δικτύου, ο οποίος έκανε μια σύνοψη των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν, 

προσδιορίζοντας με σύγχρονους όρους, έννοιες όπως τα βιοϋλικά, η βιοσυμβατότητα, 

η ιστομηχανική σε συνδυασμό με την ιατρική αναγέννησης και οι διεπιφάνειες 

αλληλεπίδρασης των βιολογικών συστημάτων με τα υλικά. Κοινή πεποίθηση όλων των 

παρευρισκομένων ήταν ότι η παραπέρα πρόοδος στην επιστήμη των βιοϋλικών θα 

προέρθει από την λεπτομερή μελέτη αυτών των διεπιφανειών και σε αυτή τη 
κατεύθυνση η ανάγκη συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών 

ειδικοτήτων είναι παραπάνω από απαραίτητη.    
        
      


