
«ΈΞΥΠΝΕΣ», ΝΑΝΟ∆ΟΜΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Υφαίνοντας στην νανοκλίµακα 
(English description follows at the end) 

 
Αναπτύξαµε µια µέθοδο νανοδόµησης και χηµικής τροποποίησης των επιφανειών µε χρήση νανοτεχνολογίας 
αερίου πλάσµατος, την οποία ονοµάζουµε νανο-ύφανση της ύλης. Οι νανοδοµές έχουν µορφή κώνων ή κιόνων ή 
ινών. Οι τροποποιηµένες επιφάνειες µπορούν να απωθούν το νερό, τον πάγο, τα λάδια, και τους µικροοργανισµούς 
όντας αυτοκαθαριζόµενες. Ταυτόχρονα είναι αντιανακλαστικές και ελεγχόµενα διαφανείς, εξ ού και η προσωνυµία 
«έξυπνες» επιφάνειες. 
Στην συνέχεια ενσωµατώσαµε νανοδοµηµένες επιφάνειες σε βιοαναλυτικά µικροεργαστήρια και αποδείξαµε ότι 
επιτρέπουν είτε απώθηση είτε αυξηµένη πρόσδεση πρωτεϊνών, DNA ή κυττάρων σε αυτές. ∆ηµιουργήσαµε 
µικροσυστοιχίες µε εκατονταπλάσια ευαισθησία σε σχέση µε αυτές που συνθέτονται σε οµαλά υποστρώµατα. 
Κατασκευάσαµε επίσης µικροροϊκές διατάξεις εµπλουτισµού βιοµορίων ή κυττάρων µε µεγάλη χωρητικότητα. Η 
µέθοδος επιτρέπει την απλοποίηση και επιτάχυνση των πρωτοκόλλων πρόσδεσης βιοµορίων σε επιφάνειες, την 
συλλογή σπανίων κυττάρων ή την απώθηση κυττάρων από επιφάνειες. Συµπερασµατικά η τεχνολογία µπορεί να 
βελτιώσει, και να απλοποιήσει µια πληθώρα καθηµερινών ή βιοαναλυτικών εφαρµογών συνδυάζοντας µικρό 
κόστος και ταχεία επεξεργασία. 
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English Description: 

Smart nanostructured surfaces and bioanalytic labs-on-chip: Nanotexturing matter 
 
We have developed a method to nanostructure and chemically modify surfaces using plasma processing, which we 
coin plasma nanotexturing. Nanostructures in the form of cones, columns, or fibers are developed using plasma 
etching. Plasma nanotextured surfaces are water, ice, oil, and microorganism repellent (i.e. superaphiphobic, anti-
icing, antifouling) and thus self-cleaning. They are simultaneously anti-reflective and transparent, hence the term 
“smart” surfaces.  
We then embedded nanotextured surfaces in bioanalytic microdevices and labs on chip. We have proven that 
increased biomolecule attraction and bidning or increased biomolecule repelling can be achieved depending on the 
wetting properties of the surface. Based on these results, we created nanotextured protein microarrays with a 100fold 
increased sensitivity and 5fold increased intensity compared to smooth substrate microarrays. We also fabricated 
nanotextured microfluidics to enrich biomolecules (such as phosphopeptides) or cells, both having a high capacity. 
Our method greatly simplifies and accelerated everyday analytical, and bioanalytical practices combining low cost 
and fast processing.  
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