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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το γραφένιο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών λόγω των ιδιοτήτων του και των 
δυνατοτήτων τροποποίησής τους [1]. Στο ευρύ φάσμα των εφαρμογών του υπάγεται και ο τομέας 
των βιοϋλικών [2]. Πολυμερικά βιοϋλικά υφίστανται επεξεργασία με γραφένιο για την παρασκευή 
ικριωμάτων ανάπτυξης οστών [3] ενώ έχουν αναπτυχθεί προστατευτικές επικαλύψεις φακών 
επαφής με εναπόθεση υμενίων γραφενίου [4]. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται σημαντική σε 
έκταση και εις βάθος έρευνα για υλικά των φακών επαφής και των ενδοφακών (Intra Ocular Lenses, 
IOLs), στη διαθλαστική χειρουργική [5]. Οι IOLs, σύμφωνα με μία ευρεία κατηγοριοποίηση 
διακρίνονται σε υδρόφιλους και υδρόφοβους. Παρά τα πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζουν οι 
υδρόφιλοι IOLs, το σοβαρότερο μειονέκτημά τους είναι η θόλωσή τους, η οποία οφείλεται στο 
σχηματισμό αλάτων φωσφορικού ασβεστίου στην επιφάνεια και στο εσωτερικό τους, η οποία 
καθιστά αναγκαία τη χειρουργική τους αντικατάσταση. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας τροποποίησης της υδρόφιλης 
επιφάνειας ενδοφακών από PHEMA (poly hydroxyl ethyl methacrylate) περιεκτικότητας σε νερό 
18% κ.β., με οξείδιο του γραφενίου (GO). Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δοκιμές εναπόθεσης 
από αιωρήματα σωματιδίων GO σε νερό, σε ενδοφακούς. Οι συγκεντρώσεις των αιωρημάτων ήταν 

110-4 έως 310-2 % w/w . Τα αιωρήματα του GO, έμειναν σε επαφή με τους IOLs  για μια εβδομάδα 
σε συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας 37οC, υπο ανάδευση. Με την επεξεργασία αυτή, προέκυψε 
ομοιόμορφη επικάλυψη ενδοφακών με GO και ανάλογη της συγκέντρωσης του GO. Επίσης από την 
θερμοσταθμική ανάλυση (TGA) διαπιστώθηκε ο περιορισμός των υδρόφιλων χαρακτηριστικών του 
υλικού με το ποσοστό απώλειας μάζας λόγω υγρασίας να περιορίζεται από το 18% στο 6%. Οι IOLs 
στους οποίους είχε γίνει εναπόθεση με GO, μελετήθηκαν ως προς την σχετική τάση τους προς 
ασβεστοποίηση σε υπέρκορα διαλύματα, προσομοίωσης του υδατοειδούς υγρού. Ο ρυθμός 
σχηματισμού υδροξυαπατίτη (Ca5(PO4)3OH, HAP) ήταν μικρότερος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
χωρίς επεξεργασία. Επίσης, μικρότερος συγκριτικά ήταν ο χρόνος ο οποίος μεσολαβεί για την 
έναρξη του σχηματισμού του ΗΑΡ. Η χημική αναγωγή του GO, του εναποτεθειμένου σε IOLs με 
αναγωγικά μέσα σε θερμοκρασία δωματίου [6] είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιφανειακού 
υμενίου γραφενίου, αύξηση του υδρόφοβου χαρακτήρα μεταβολή των χαρακτηριστικών θόλωση 
λόγω ασβεστοποίησης των υδρόφιλων IOLs. 
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