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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο καρκίνοσ του μαςτοφ αποτελεί το ςυχνότερο καρκίνο του γυναικείου πλθκυςμοφ ςτισ 
ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ του δυτικοφ κόςμου. Για τθν αντιμετϊπιςι του, μεταξφ άλλων, 
χρθςιμοποιοφνται τα μονοκλωνικά αντιςϊματα τα οποία κεωροφνται ωσ τα ταχφτερα 
αναπτυςςόμενα αντικαρκινικά φαρμακοτεχνικά ςκευάςματα. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ κεραπευτικι 
δράςθ ζγκειται ςτθν ςφνδεςθ τθσ τραςτουηουμάμπθσ ςτον υποδοχζα HER2 ο οποίοσ είναι ο 
υποδοχζασ του ανκρϊπινου επιδερμικοφ αυξθτικοφ παράγοντα τφπου 2. Η ςφνδεςθ αυτι ςτον 
HER2 επιφζρει τθν αναςτολι τθσ μετάδοςθσ του ογκογόνου ςιματοσ, τθσ αγγειογζνεςθσ και του 
κανάτου των καρκινικϊν κυττάρων, ενϊ επίςθσ δρα ωσ μεςολαβθτισ τθσ αντιςωματο-
εξαρτϊμενθσ κυτταροτοξικότθτασ. Ωςτόςο, βαςικό μειονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ 
αποτελεί θ ζλλειψθ αποτελεςματικισ εξειδίκευςθσ/ςτόχευςθσ ςτον καρκινικό ιςτό. Στόχοσ λοιπόν 
τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ εξατομικευμζνων μαγνθτικϊν φορζων ςυηευγμζνων με 
αγγελιοφόρα ριβονουκλεϊκά οξζα που κωδικοποιοφν αντιςϊματα τραςτουηουμάμπθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του καρκίνου του μαςτοφ. Οι φορείσ που αξιολογοφνται αποτελοφν καινοτόμουσ 
υπερπαραμαγνθτικοφσ νανοφορείσ οξειδίων ςιδιρου που φζρουν ωσ επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ 
κιτρικό οξφ, δεξτράνθ, χιτοηάνθ, πυρίτια, κακϊσ και ςυνδυαςμοφσ αυτϊν για τθ α) βζλτιςτθ 
πρόςδεςθ των νουκλεϊκϊν οξζων, β) διατιρθςθ τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ και γ) 
βιοδιακεςιμότθτα. Πιο ςυγκεκριμζνα, μελετάται θ ςτακερότθτα και διαςπορά τουσ ςτα μζςα 
καλλιζργειασ, θ επίδραςι τουσ ςτθν κυτταρικι επιβίωςθ, κακϊσ και θ πικανι επίδραςθ τουσ ςτθ 
κυτταρικι μετανάςτευςθ. Παράλλθλα, αξιολογείται θ ικανότθτα πρόςδεςθσ των νουκλεϊκϊν 
οξζων (GFP mRNA και mRNA τραςτουηουμάμπθσ) κακϊσ και θ ενδοκυττάρια πρόςλθψθ τουσ 
(μαγνθτικι διαμόλυνςθ) και ζκφραςθ αυτϊν. Η προςζγγιςθ αυτι αναμζνεται να αποτελζςει 
βαςικι εναλλακτικι κεραπεία για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου καρκινικοφ τφπου και να 
βελτιϊςει ι/και να επιλφςει ςθμαντικά προβλιματα των ςφγχρονων ανοςο-κεραπειϊν. 
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