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Περίληψη 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ εργαςίασ ιταν θ ανάπτυξη 

βιοδιαςπώμενων πολυμερικών μίκρο-ςφαιριδίων, με ταυτόχρονη ενθυλάκωςη 

υδρόφιλησ ουςίασ (πολυγαλακτικό οξφ, methyl orange). Οι δομζσ αυτζσ, 

αναπτφχκθκαν και εξετάςτθκαν ωσ φαρμακευτικοί φορείσ ελεγχόμενθσ 

αποδζςμευςθσ. Αρχικά, βελτιςτοποιήθηκαν οι παράμετροι ςφνθεςησ, ακολοφκθςε 

ο χαρακτηριςμόσ των παραγόμενων δομϊν και τζλοσ πραγματοποιικθκε μελζτη 

απελευθζρωςησ τησ ενθυλακωμζνησ ουςίασ. Επιπλζον, ζγινε χρήςη μαθηματικών 

μοντζλων κινητικήσ απελευθζρωςησ, ϊςτε να  προςδιοριςτοφν οι μθχανιςμοί 

αποδζςμευςθσ τθσ υδρόφιλθσ ουςίασ από το πολυμερζσ.  

Για τθ δθμιουργία των παραπάνω δομϊν, εφαρμόςτθκε θ τεχνική του 

διπλοφ γαλακτώματοσ: υδάτινθ φάςθ1 / ςε οργανικι φάςθ/ ςε υδάτινθ φάςθ2 

(Water1/in Oil/in Water2). Σο πολυμερζσ που χρθςιμοποιικθκε ιταν το πολφ-

γαλακτικό οξφ (PLA) το οποίο ανικει ςτθν κατθγορία των αλειφατικϊν 

πολυεςτζρων, και θ υδρόφιλθ ουςία που ενκυλακϊκθκε ιταν το methyl orange, το 

οποίο ανικει ςτθ κατθγορία των αηωτοφχων ενϊςεων.  

 Κατά τθ ςφνκεςθ των πολυμερικϊν ςφαιριδίων, με τθν τεχνικι του διπλοφ 

γαλακτϊματοσ, μελετικθκε θ επίδραςθ τριϊν παραμζτρων ςτο μζγεκοσ των δομϊν: 

1) τθσ ιςχφοσ των υπερήχων που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςτάδιο τθσ 

γαλακτωματοποίθςθσ,  2) του  χρόνου ζκθεςησ του υλικοφ ςε υπζρηχουσ, και τζλοσ 

3) τθσ ποςότητασ τησ επιφανειοδραςτικήσ ζνωςησ που χρθςιμοποιικθκε. 

Ακολοφκθςαν πειράματα ςυςχζτιςθσ των παραπάνω μεγεκϊν, ϊςτε να μελετθκοφν 

οι μηχανιςμοί δημιουργίασ των ςφαιριδίων και να επιλεγοφν οι τιμζσ που 

αντιςτοιχοφν ςτθ μικρότερη διάμετρο και ςτο ςτενότερο εφροσ κατανομήσ 

μεγεθών.  

Οι βζλτιςτεσ τιμζσ που προζκυψαν από τθν παραπάνω μελζτθ, 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν τελική ςφνθεςη του υλικοφ, του οποίου μελετικθκε θ 

δομι και θ ςφςταςθ. Προκειμζνου να αξιολογθκεί το παραγόμενο υλικό, 

χρθςιμοποιικθκαν: 1) θ μζκοδοσ φαςματοςκοπίασ υπερφκρου με μεταςχθματιςμό 

Fourier (FTIR), 2) θ μζκοδοσ φαςματοςκοπίασ ενεργειακισ διαςποράσ ακτίνων Χ 
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(EDS), και 3) θ οπτικι παρατιρθςθ μζςω ηλεκτρονικοφ μικροςκοπίου ςάρωςησ 

(SEM).  

Σο δεφτερο ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ, περιελάμβανε τθ μορφοποίηςη του 

παραγόμενου υλικοφ ςε ςχήμα διςκίων και τθν προςαρμογι των βαςικϊν φυςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του, ςτισ απαιτιςεισ τθσ φαρμακευτικισ τεχνολογίασ. τθ 

ςυνζχεια, μελετήθηκε το προφίλ απελευθζρωςησ τησ υδρόφιλησ ουςίασ από τα 

πολυμερικά ςφαιρίδια, όταν ειςήχθηςαν ςε ρυθμιςτικά διαλφματα 

προςομοίωςθσ των τιμϊν του pΘ του αίματοσ, (7,4) και του ςτομάχου (5,4). Σζλοσ, 

ακολοφκθςε θ μαθηματική μοντελοποίηςη τησ κινητικήσ απελευθζρωςησ τησ 

υδρόφιλησ ουςίασ, ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ Korsmeyer-Peppas. 

υνοψίηοντασ, επιτεφχκθκε η ςφνθεςη μίκρο-ςφαιριδίων από PLA, ωσ 

φορείσ methyl orange, θ μελζτθ απoδζςμευςθσ των οποίων ζδειξε ότι ο κφριοσ 

μηχανιςμόσ απελευθζρωςησ τησ δραςτικήσ ουςίασ είναι η διάχυςη τφπου 

‘’Fickian’’.  

 

 

 

 

 

Λζξεισ - φράςεισ κλειδιά : Μικρο-ςφαιρίδια, πολυγαλακτικό οξφ, διπλό         

γαλάκτωμα,  διςκία, προφίλ αποδζςμευςθσ. 
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Abstract  

The objective of this work was the synthesis of biodegradable polymer 

micro-spheres with the simultaneous encapsulation of a hydrophilic substance 

(polylactic acid, methyl orange). These structures have been synthesized and 

characterized with the perspective of being used as drug delivery and release 

carriers. After the initial optimization of the synthesis parameters, the resulting 

structures have been characterized. Finally, studies on the release profile of the 

encapsulated substance have been conducted. The release mechanisms of the 

hydrophilic substance from the polymer have been further determined with the use 

of mathematical models. 

 Microspheres have been fabricated with the double emulsion technique: 

Water1 / in Oil / in Water2. Polylactic acid (PLA), which belongs to the aliphatic 

polyester group, was the polymer employed, and methyl orange, which belongs to 

the class of nitrogen compounds, was the encapsulated hydrophilic substance. 

 During the synthesis of the polymer spheres with the double emulsion 

technique, the effect of the following three parameters upon the structure size has 

been investigated: 1) the power of the ultrasound used in the emulsification stage, 

2) the exposure time of the material to ultrasound, and 3) the amount of surface-

active agent used. Correlation experiments of the above mentioned parameters 

were carried out, in order to study the spheres generation mechanisms and to 

select the values corresponding to the smallest diameter and narrower range of size 

distribution.  

The optimal values obtained from the above study, have been employed for 

the synthesis of the final material, the structure and composition of which have 

been studied. In order to evaluate the resulting material, Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR), Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) and Scanning 

Electron Microscopy (SEM) have been used. 

The second stage of the process involved the molding of the resulting 

material into the shape of a tablet and the adaptation of its fundamental physical 

characteristics according to the requirements of pharmaceutical technology. The 

release profile of the hydrophilic substance from the polymer spheres has been 
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investigated, once introduced into buffers simulating the pH values of blood (7,4), 

and stomach (5,4). Finally, the mathematical modeling of the kinetic release of the 

hydrophilic substance, according to the Korsmeyer-Peppas equation has been 

realised. 

In summary, the synthesis of PLA micro- spheres containing methyl orange, 

has been achieved. According to the release study, ‘’Fickian’’ diffusion has been 

found to be the main release mechanism of methyl orange.  

 

 

 

 

Keywords: Micro- spheres, polylactic acid, double emulsion, tablets, release profile. 

 

 



 
1 

 

Πίνακασ Περιεχομζνων 

 

Ειςαγωγή…………………………………………………………………………………………………………………....5 

1. Θεωρητικό Μζροσ.........................................................................................................7 

 1.1  Βιοχλικά : Οριςμόσ και κατηγορίεσ………………………………………………………………….9 

        1.1.1 Βιοπολυμερή…………………………………………………….……………………………………..11 

        1.1.2  Βιοδιαςπϊμενα Πολυμερή…………………………………………………….……………….12 

1.2  Βιοδιαςπϊμενα πολυμερή ωσ φορείσ φαρμάκων ελεγχόμενησ      

       αποδζςμευςησ …………………………………………………………………………………….………….13        

        1.2.1  Χρηςιμότητα πολυμερικϊν φορζων …………………………………………………….…15 

               1.2.2 Μηχανιςμοί αποδόμηςησ πολυμερικϊν φαρμακευτικϊν 

φορζων……………………………………………………………………………………………………..20 

                        1.2.2.1  Μηχανιςμοί απελευθζρωςησ φαρμάκου από αλειφατικοφσ       

πολυεςτζρεσ …………………………………………………………………………………………….23 

 1.2.2.2 Φαινόμενο ςτιγμιαίασ απελευθζρωςησ ……………………………………….24 

1.3 Προφίλ απελευθζρωςησ φαρμάκων….…………………………………………………………..25 

 1.4 Ρυθμιςτικά διαλφματα ωσ μζςα διαλυτοποίηςησ διςκίων…………………………….28 

     1.5  Κινητική Απελευθζρωςησ φαρμάκων…………………………………………………………….29

        1.5.1 Μοντζλο μηδενικήσ τάξησ………………………………………………………..................30 

        1.5.2 Μοντζλο πρϊτησ τάξησ…………………………………………………………………………….31 

       1.5.3 Μοντζλο Higuchi ………………………………………………………………………………….....32 

        1.5.4 Μοντζλο Korsmeyer – Peppas………………………………………………………………….32 

1.6  Πολυγαλακτικό Οξφ: Ιδιότητεσ, ςφνθεςη και χαρακτηριςτικά………………….……33 

1.7  Methyl orange …………………………………..……………………………………………………………39 

1.8  Μζθοδοι ενθυλάκωςησ δραςτικϊν ουςιϊν ςε πολυμερικά μίκρο -

ςφαιρίδια……………………………………………………………………………………………………..39 

  1.8.1 Μζθοδοσ του διπλοφ γαλακτϊματοσ……………………………………………………43 

  1.8.2 Γαλακτωματοποιητζσ , Επιφανειοδραςτικζσ Ενϊςεισ ………………………….45 

 



 
2 

 

 

 

  

    2. Πειραματικό Μζροσ…………………………………………………………………………………………………49 

2.1  Πρϊτεσ φλεσ - Αντιδραςτήρια…………………………………………………………………….….51 

2.2 Οργανολογία – Πειραματικόσ εξοπλιςμόσ………………………………………………….…..51 

2.2.1 Συςκευή υπερήχων…………………………………………………………………………….51 

2.2.2 Φυγόκεντροσ……………………………………………………………………………….……..52 

2.2.3  Συςκευή λυοφιλίωςησ……………………………………………………………………….52 

2.2.4 Συςκευή διςκιοποίηςησ (Tablet press) …………………………….…………………53 

2.2.5 Συςκευή μζτρηςησ ςκληρότητασ διςκίων (Hardness test)…………………..54 

2.2.6 Διάταξη διαλυτοποίηςησ διςκίων (Dissolution test)…………………...........55 

2.2.7 Φαςματοφωτόμετρο υπεριϊδουσ – ορατήσ ακτινοβολίασ………………….56 

2.2.8 Φαςματοφωτόμετρο μεταςχηματιςμοφ Fourier (FTIR)……………………….57 

2.2.9 Ηλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςησ (SEM) ………………………………………..58 

2.2.10  Φαςματόμετρο ενεργειακήσ διαςποράσ ακτίνων Χ (EDS)………………..59 

2.3  Μελζτη ςφνθεςησ μικρο-ςφαιριδίων …………………………………………………………..60 

2.3.1  Μεθοδολογία ςφνθεςησ μικρο-ςφαιριδίων………………………………………60 

2.3.2 Διερεφνηςη βζλτιςτων παραμζτρων ςφνθεςησ…………………………………64 

2.3.2.1 Βζλτιςτο εφροσ ιςχφοσ των υπερήχων……..……………..………….64 

  2.3.2.2 Βζλτιςτοσ χρόνοσ ζκθεςησ ςε υπζρηχουσ……………………………65 

2.3.2.3 Βζλτιςτη ποςότητα επιφανειοδραςτικήσ ουςίασ………………..65 

2.3.2.4 Χαρακτηριςμόσ δοκιμαςτικϊν ςφαιριδίων με SEM…………….66 

2.3.2.5 Διαγράμματα επιλογήσ παραμζτρων ςφνθεςησ και    

αποτελζςματα…………………………………………………………………………………69 

2.3.3 Χαρακτηριςμόσ βελτιςτοποιημζνων μικρο-ςφαιριδίων …………………….73 

2.3.3.1 Χαρακτηριςμόσ μικρο-ςφαιριδίων με SEM……………….73 

2.3.3.2 Χαρακτηριςμόσ μικρο-ςφαιριδίων με FTIR……………….75 

2.3.3.3 Χαρακτηριςμόσ μικρο-ςφαιριδίων με EDS………………..79 

 

 



 
3 

 

2.4 Μελζτη απελευθζρωςησ δραςτικήσ ουςίασ……………..……………………………………..81 

  2.4.1 Δημιουργία ρυθμιςτικϊν διαλυμάτων…………………………………….81 

2.4.2 Βαθμονόμηςη του UV……………………………………………………………..82 

  2.4.3  Δημιουργία διςκίων…. …………………….…………………………………….85 

2.4.4 Συνθήκεσ διαλυτοποίηςησ διςκίων…………………………………………87 

2.4.5 Διαγράμματα απελευθζρωςησ δραςτικήσ ουςίασ………………….89 

2.4.6 Μοντελοποίηςη κινητικήσ απελευθζρωςησ δραςτικήσ ουςίασ.92 

2.4.7 Υπολογιςμόσ εκθζτη τησ απελευθζρωςησ (n)…………………………94 

 2.5  φνοψη και ςυμπεράςματα………………………………………………………………..96 

2.5.1 Σφνοψη και ςυμπεράςματα μελζτησ ςφνθεςησ μικρο-

ςφαιριδίων………………………………………………………………………………………96 

  2.5.2 Σφνοψη και ςυμπεράςματα μελζτησ απελευθζρωςησ………….…97 

 2.6  Μελλοντική Ζρευνα……………………………………………………………………………..98 

 2.7 Παράρτημα…………………………………………………………………………………………..99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Ειςαγωγή 

 

Οι μελζτεσ ςτα ςυςτιματα παράδοςθσ και απελευκζρωςθσ φαρμάκων (drug 

delivery and release systems), επικεντρϊνονται τόςο ςτθ ςτοχευμζνθ χοριγθςθ ςε 

κάποιο όργανο ι ιςτό, όςο και ςτον ζλεγχο του ρυκμοφ απελευκζρωςισ τουσ, με 

απϊτερο ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ βιοδιακεςιμότθτασ ενόσ φαρμάκου. Για τθν 

επίτευξθ των παραπάνω, μελετϊνται ςυςτιματα χοριγθςθσ ςτθ νανο και μίκρο – 

κλίμακα, όπου ο κφριοσ μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ φαρμάκου, ζγκειται αρχικά 

ςτθν ενκυλάκωςθ του ςε μια διαλυτι ςφαιρικι μεμβράνθ, ςτθν προοδευτικι 

διάλυςθ τθσ μεμβράνθσ και τελικά, ςτθ  διάχυςθ του φαρμάκου.  

Θ αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ των παραπάνω δομϊν, προζκυψε από μελζτεσ 

ςχετικζσ με τθ κεραπεία του καρκίνου, τθ βελτιςτοποίθςθ απεικονιςτικϊν μεκόδων, 

τθν παράδοςθ και απελευκζρωςθ πρωτεϊνϊν και γονιδίων ιδιαίτερα ςτο 

νευρολογικό ςφςτθμα, και άλλων.   

Ωσ ιδανικά υλικά-μεμβράνεσ για τα παραπάνω ςυςτιματα απελευκζρωςθσ, 

μελετϊνται βιοςυμβατά και βιοαποικοδομιςιμα πολυμερι, κφριοσ εκπρόςωποσ 

των οποίων είναι το πολυγαλακτικό οξφ (PLA). Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τον 

ρυκμό απελευκζρωςθσ του φαρμάκου, περιλαμβάνουν τισ χθμικζσ και φυςικζσ 

ιδιότθτεσ που ςυνδζονται με το πολυμερζσ, όπωσ θ διαλυτότθτα και θ ευαιςκθςία 

ςτο ρΘ, παράμετροι οι οποίεσ μελετϊνται ςτθν παροφςα εργαςία.  

Κατ’ επζκταςθ, ςτόχοσ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ, είναι θ ανάπτυξθ 

βιοδιαςπϊμενων πολυμερικϊν  και μίκρο- ςφαιριδίων, με ταυτόχρονθ ενκυλάκωςθ 

υδρόφιλθσ ουςίασ κακϊσ και θ μελζτθ του προφίλ απελευκζρωςθσ τθσ ουςίασ 

αυτισ από το εςωτερικό των ςφαιριδίων ςτο εκάςτοτε εξωτερικό περιβάλλον.  
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1.1  Βιοχλικά : Οριςμόσ και κατηγορίεσ 

 

 Θ επιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ δομισ και των ιδιοτιτων των βιοχλικϊν 

αποτζλεςαν επιτεφγματα των τελευταίων δεκαετιϊν, αν και αποτελοφν ςυςτατικό 

τθσ ηωισ του ανκρϊπου από τθν αρχι τθσ ιςτορίασ του. Θ αναγκαιότθτα τθσ 

ανάπτυξθσ τουσ, ζγκειται ςτθ φυςικι, βιολογικι και χθμικι ςυμβατότθτα με το 

βιολογικό τουσ περιβάλλον, όπωσ είναι κφτταρα, ιςτοί και όργανα [1].  

 Ζνα βιοχλικό μπορεί να οριςτεί ωσ υλικό προοριηόμενο να διαςυνδζεται με 

βιολογικά ςυςτιματα για τθν αξιολόγθςθ, κεραπεία, αφξθςθ ι αντικατάςταςθ 

οποιουδιποτε ιςτοφ, οργάνου ι λειτουργία του ςϊματοσ. Είναι μθ φαρμακευτικά 

υλικά αιχμισ και μποροφν να είναι βιο- απορροφιςιμα, ζνκετα ι χειρουργικά 

υλικά. H βαςικι προχπόκεςθ για να κεωρθκεί ζνα υλικό ωσ βιοχλικό είναι να 

εμφανίηει βιοςυμβατότθτα, δθλαδι τθν ικανότθτα  να αλλθλεπιδρά με τον 

ανκρϊπινο ιςτό χωρίσ τθν εκδιλωςθ αξιόλογων κλινικά αντιδράςεων, όπωσ είναι θ 

κρομβογζννεςθ, οι αλλεργικζσ ι φλεγμονϊδεισ αντιδράςεισ, θ βλάβθ των 

παρακείμενων ιςτϊν, θ καρκινογζννεςθ και άλλα [1]. 

  Με βάςθ το υλικό καταςκευισ τουσ, τα βιοχλικά μποροφν 

κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ [2] ,[3]: 

 

 i) Βιοκεραμικά (π.χ. οξείδιο του αργιλίου, φωςφορικό αςβζςτιο). Είναι υλικά  

τα οποία παρουςιάηουν αντίςταςθ ςτθν τριβι και τθ διάβρωςθ και μποροφν να 

είναι αδρανι ι ενεργά. Σα αδρανι βιοκεραμικά υλικά, τα οποία δεν εμφανίηουν 

διεπιφανειακι ςφνδεςθ με τον ιςτό, είναι ανκεκτικά ςε χαμθλζσ τιμζσ pH για 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα, εμφανίηουν υψθλι βιοςυμβατότθτα και μθχανικι αντοχι 

και ςυνεπϊσ προορίηονται για μόνιμθ χριςθ. ε αντίκεςθ, τα βιοενεργά 

βιοκεραμικά υλικά χαρακτθρίηονται ωσ προςωρινά βιοχλικά, κακϊσ παραμζνουν 

ςτθν περιοχι τθσ εμφφτευςθσ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, το οποίο 

απαιτείται μζχρι τθ φυςικι ανάπλαςθ του νζου ιςτοφ, από τον οργανιςμό. 

 

 ii) Μζταλλα (π.χ. Σιτάνιο, κράματα Co- Cr). Τλικά τα οποία χρθςιμοποιοφνται 

από τθν αρχαιότθτα για ορκοπεδικζσ εφαρμογζσ, παρουςιάηουν ςθμαντικι 

αντίςταςθ ςε τριβι και μποροφν να είναι, επίςθσ βιοαδρανι ι βιοενεργά. 
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θμαντικό πλεονζκτθμα είναι θ εξαιρετικι κερμικι και θλεκτρικι αγωγιμότθτά 

τουσ, ωςτόςο είναι επιρρεπι ςτθ διάβρωςθ και ςτθ δθμιουργία αλλεργικϊν 

αντιδράςεων. 

 

iii) Βιοπολυμερι (π.χ. PLA, PMMA, PET, Silicones). Είναι υλικά  τα οποία 

μποροφν να είναι βιοαπορροφιςιμα ι βιοδιαςπϊμενα, ζχουν εφκολα 

προςαρμόςιμεσ φυςικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ, αν και παρουςιάηουν μειωμζνθ 

ανοχι ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Σαξινομοφνται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ, τα 

φυςικά βιοπολυμερι και τα τεχνθτά βιοπολυμερι. 

 

iv) φνκετα βιοπολυμερι (π.χ. επόξυ-γραφίτθσ, καρβίδια του κοβαλτίου), 

υλικά τα οποία είναι ετερογενι ςε μακροκλίμακα και καταςκευάηονται από δφο ι 

περιςςότερα υλικά, χωρίσ να αναπτφςςουν μεταξφ τουσ χθμικοφσ δεςμοφσ. 

Επιπλζον, μποροφν εφκολα να μορφοποιθκοφν ςτα επικυμθτά ςχιματα, που τα 

απλά υλικά δεν μποροφν να ανταποκρικοφν, ζχουν προςαρμόςιμεσ φυςικζσ και 

μθχανικζσ ιδιότθτεσ και είναι βιοαπορροφιςιμα. Σο κίνθτρο για τθν ανάπτυξθ 

ςφνκετων βιοπολυμερϊν ιταν θ επικυμία δθμιουργίασ ςυγκεκριμζνων ιδιοτιτων, 

τισ οποίεσ δεν εμφανίηουν τα απλά υλικά [4].  

 

 Μια ακόμα κατθγοριοποίθςθ των βιοχλικϊν, αφόρα τθν αλλθλεπίδραςθ  

τουσ με τουσ ιςτοφσ. [5]. τθ πρϊτθ κατθγορία ανικουν τα βιοαδρανι βιοχλικά, τα 

οποία χρθςιμοποιικθκαν ωσ υλικά αντικατάςταςθσ οργάνων. τθ δεφτερθ 

κατθγορία ανικουν τα  βιοενεργά και τα βιοαπορροφιςιμα υλικά που προορίηονται 

για αποκατάςταςθ, και όχι αντικατάςταςθ, των οργάνων. Σζλοσ, υπό ανάπτυξθ και 

ςτθ τρίτθ κατθγορία, ανικουν τα καινοτόμα υλικά τα οποία προάγουν τθν ανάπτυξθ 

νζου ιςτοφ, λόγω αλλθλεπίδραςθσ με τα κφτταρα. Δρουν ςε μοριακό επίπεδο, 

οδθγοφν τα κφτταρα προσ επικυμθτζσ κατευκφνςεισ και ςτοχεφουν ςτθν 

αναγζννθςθ των ιςτϊν. 
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1.1.1 Βιοπολυμερή 

 

 Σα βιοπολυμερι για περίπου 40 χρόνια χρθςιμοποιοφνται ςτον τομζα των 

βιοχλικϊν και ιατρικϊν ςυςκευϊν. Σα υλικά αυτά παίρνουν εφκολα το επικυμθτό 

ςχιμα και είναι ιδιαίτερα ανκεκτικά ςτισ διαβρωτικζσ ςυνκικεσ του βιολογικοφ 

περιβάλλοντοσ. Διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ, τα φυςικά βιοπολυμερι και τα 

τεχνθτά βιοπολυμερι. τα φυςικά βιοπολυμερι ςυμπεριλαμβάνονται οι πρωτεΐνεσ, 

τα νουκλεϊκά οξζα, θ κελουλόηθ (πολυςακχαρίτεσ) και το φυςικό λάςτιχο 

(πολυιςοπρζνιο). τα ςυνκετικά βιοπολυμερι ανικει μία ευρεία κατθγορία  υλικϊν, 

όπωσ πολυαικυλζνιο (ΡΕ), πολυπροπυλζνιο (ΡΡ), πολυ-τετρα-φκορο αικυλζνιο 

(ΡΣΕFE), πολυ-μεκυλακριλικό (PMMA)-τετραφκαλικό οξφ, και άλλα.  

Σα ςυνκετικά βιοπολυμερι ταξινομοφνται περαιτζρω ςε διάφορεσ 

κατθγορίεσ, ςφμφωνα με τον μθχανιςμό πολυμεριςμοφ (ομοπολυμερι, 

ςυμπολυμερι), τθσ δομισ τουσ και τθσ φυςικοχθμικισ ςυμπεριφοράσ τουσ [2]. Σρεισ 

είναι οι γενικοί τρόποι ςφνκεςθσ: 

α) θ προςκικθ ριηϊν άνκρακα ςε διπλοφσ ι τριπλοφσ δεςμοφσ,  

β) ςχάςθ του δακτυλίου του μονομεροφσ και  

γ) πολυμεριςμόσ με βιμα ανάπτυξθσ ι ςυμπφκνωςθσ,  

τθν τελευταία κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται μόρια όπωσ το γαλακτικό 

οξφ. τθν περίπτωςθ αυτι, από ζνα μόριο το οποίο περιζχει περιςςότερεσ από δφο 

διαφορετικζσ ομάδεσ αποβάλλεται ζνα μικρότερο μόριο και παράγεται ζνα διμερζσ. 

Σο γαλακτικό οξφ, με κζρμανςθ αποβάλλει ζνα μόριο νεροφ και ςχθματίηεται το 

πολυγαλακτικό οξφ ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ   

 

 

  nHOCH(CH)_3 COOH→-[OCH(〖CH〗_3 )CO]n + (n-1) H20  

       Γαλακτικό οξφ                    Πολυγαλακτικό οξφ (PLA) . 

 

 

 

Μερικζσ από τισ εφαρμογζσ των βιοπολυμερϊν ςυνοψίηονται ςτο παρακάτω πίνακα 
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Πίνακασ 1 : Παραδείγματα εφαρμογϊν των βιοπολυμερϊν [2] 

 

 

 

1.1.2 Βιοδιαςπϊμενα πολυμερή 

 

 Ο τομζασ τθσ ανάπτυξθσ βιοδιαςπϊμενων πολυμερικϊν υλικϊν για 

βιοϊατρικζσ εφαρμογζσ, ζχει παρουςιάςει ςθμαντικι πρόοδο τισ τρεισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ,  κακϊσ τα παραγόμενα υλικά  είναι υποψιφια για τθ δθμιουργία και τθ 

βελτιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων χοριγθςθσ φαρμάκων . Προςωρινά προςκετικά μζλθ, 

ικριϊματα για τον τομζα τθσ μθχανικισ ιςτϊν και φυςικά φορείσ ελεγχόμενθσ 

χοριγθςθσ δραςτικϊν ουςιϊν ςτον οργανιςμό, είναι δομζσ που αναπτφςςονται 

χάρθ ςτθν εκτεταμζνθ μελζτθ των βιοχλικϊν. Κάκε εφαρμογι από τισ παραπάνω, 

απαιτεί υλικά με ςυγκεκριμζνεσ φυςικζσ, χθμικζσ, βιολογικζσ και μθχανικζσ 

ιδιότθτεσ προκειμζνου να επιτευχκεί αποτελεςματικι κεραπεία.  

 Κυριαρχεί θ πρόβλεψθ ότι τα επόμενα χρόνια πολλζσ από τισ μόνιμεσ 

προςκετικζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται ακόμα για προςωρινζσ κεραπευτικζσ 

εφαρμογζσ, κα αντικαταςτακοφν από αντίςτοιχεσ βιοδιαςπϊμενεσ, οι οποίεσ κα 
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βοθκοφν το ςϊμα να αναπαράγει και να αντικαταςτιςει τουσ κατεςτραμμζνουσ 

ιςτοφσ.  Θ κινθτιρια δφναμθ για τθν παραπάνω προςδοκία είναι τα προβλιματα 

ςυμβατότθτασ των μόνιμων εμφυτευμάτων με τον ιςτό [3]. 

  

 

1.2  Βιοδιαςπϊμενα πολυμερή ωσ φορείσ φαρμάκων ελεγχόμενησ αποδζςμευςησ 

 

Θ ανάπτυξθ βιοαποικοδομιςιμων πολυμερικϊν ςυςτθμάτων ζχει επιφζρει  

ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτον κλάδο τθσ ιατρικισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οδθγϊντασ 

ςε βελτιςτοποιιςεισ που αφοροφν τθν παράδοςθ και αποδζςμευςθ 

φαρμακευτικϊν ουςιϊν (drug delivery, drug release). Αφ ενόσ οι ςφντομοι χρόνοι 

θμι-ηωισ πολλϊν ιςχυρϊν κεραπευτικϊν δομϊν, όπωσ των πρωτεϊνϊν, των 

πεπτιδίων και άλλων βιοενεργϊν μορίων και αφετζρου θ ανάγκθ ςτοχευμζνθσ και 

ελεγχόμενθσ φαρμακευτικισ  δράςθσ  υπιρξε κινθτιρια  δφναμθ για τθν ανάπτυξθ 

βιοςυμβατϊν φορζων παροχισ φαρμάκων [1]. 

τα πολυμερικά ςυςτιματα μεταφοράσ φαρμάκων ανικουν μακρομοριακζσ 

δομζσ που κυμαίνονται από  μικκφλια και γαλακτϊματα μζχρι ςφνκετεσ δομζσ που 

ανταποκρίνονται ςε εξωτερικά ερεκίςματα. Θ δραςτικι ουςία μπορεί να 

ενςωματωκεί φυςικά ςτθ μιτρα ι τθν εξωτερικι επιφάνεια του πολυμεροφσ, ι 

ακόμα μπορεί να ςυνδεκεί με το πολυμερζσ με ομοιοπολικοφσ δεςμοφσ [6]. 

 

 

 

Εικόνα 1 : Δομζσ πολυμερικϊν ςυςτθμάτων μεταφοράσ φαρμάκων [6]. 
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  Θ διαφορετικότθτα και θ ποικιλία των ςχθμάτων που μποροφν να πάρουν οι 

πολυμερικζσ δομζσ είναι από τα κυριότερα πλεονεκτιματα τουσ ςυγκριτικά με άλλα 

ςυςτιματα χοριγθςθσ δραςτικϊν ουςιϊν. Οι πολυμερικζσ αρχιτεκτονικζσ δομζσ 

παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποδοτικότθτα των φορζων,  κακϊσ αν υπάρξουν 

μικρζσ αλλαγζσ ςτθ δομι, μποροφν να επάγουν αλλαγζσ τόςο ςτθν ικανότθτα 

πρόςλθψθσ φαρμάκου όςο και ςτον ρυκμό βιοαποικοδόμθςθσ του πολυμεροφσ.  

 τισ πρϊτεσ μελζτεσ ενκυλάκωςθσ δραςτικϊν ουςιϊν ςε πολυεςτζρεσ, 

χρθςιμοποιικθκε το πολυγαλακτικό οξφ (PLA), ενϊ τα τελευταία χρόνια μελετάται 

και  το πολυ γαλακτικό-ςυν γλυκολικό οξφ (PLGA),  κακϊσ ο χρόνοσ  αποςφνκεςθσ 

του πλθρεί τα κριτιρια απελευκζρωςθσ φαρμάκων ςτον οργανιςμό [7]. Άλλοι λόγοι 

για τθν εκτεταμζνθ χριςθ των παραπάνω υλικϊν είναι θ ζγκριςθ για χριςθ ςε 

πολλά βιοϊατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα κακϊσ και θ χριςθ ςτον άνκρωπο, θ 

εμπορικι του διακεςιμότθτα και θ εφκολθ διαλυτότθτα του ςε οργανικοφσ 

διαλφτεσ.  

Παρ’ όλα αυτά θ επιλογι του κατάλλθλου πολυμεροφσ εξαρτάται κυρίωσ α) 

από τθν οδό χοριγθςθσ (πεπτικι, ενδομυϊκι, αναπνευςτικι ενδοφλζβια, κλπ)  που 

πρόκειται να ακολουκιςει, κακϊσ και το περιβάλλον που ζρχεται ςε επαφι το 

πολυμερζσ επθρεάηει τον ρυκμό αποδόμθςθσ του, και β) από τθν αλλθλεπίδραςθ 

τθσ δραςτικισ ουςίασ με το πολυμερζσ. Επιπλζον, πρζπει να εξεταςτοφν: το μοριακό 

του βάροσ, θ ακραία ομάδα του πολυμεροφσ και θ κρυςταλλικότθτα του [7]. 

Σζλοσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει το μζςο διάλυςθσ του φορζα,  κακϊσ ζχει 

παρατθρθκεί ότι θ in vivo αποικοδόμθςθ του πολυμεροφσ είναι πιο γριγορθ ςε 

ςφγκριςθ με τθν in vitro, γεγονόσ το οποίο αποδίδεται ςτθν ανοςολογικι απόκριςθ 

του οργανιςμοφ. Επιπλζον, αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ ςυςςωμάτωςθ 

μικροςωματιδίων ςτον ιςτό, μπορεί να αυξιςει τθ ςυγκράτθςθ των όξινων 

προϊόντων και ςυνεπϊσ να επιταχυνκεί θ αυτοκαταλυτικι ςχάςθ τθσ πολυμερικισ 

αλυςίδασ [7]. 
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1.2.1 Χρηςιμότητα πολυμερικϊν φορζων  

 

  Σα πολυμερικά ςυςτιματα χοριγθςθσ δραςτικϊν ουςιϊν ζχουν τθ 

δυνατότθτα να διατθροφν ςτακερζσ τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του φαρμάκου και 

παράλλθλα να μειϊνουν τισ επιβλαβείσ παρενζργειεσ. Επιπλζον, παρζχουν   τθ 

δυνατότθτα ελαχιςτοποίθςθσ τθσ ποςότθτασ τθσ δραςτικισ ουςίασ κακϊσ επίςθσ 

και μείωςθσ του αρικμοφ των φαρμακευτικϊν δόςεων. Θ επιτυχισ κλινικι 

εφαρμογι των παραπάνω φορζων οδιγθςε ςτθν ζρευνα και δθμιουργία 

αντίςτοιχων δομϊν ςτθ νάνο-κλίμακα που είναι ικανζσ να ξεπεράςουν αρκετοφσ 

φαρμακολογικοφσ περιοριςμοφσ των ςυμβατικϊν μορφϊν δοςολογίασ. H 

χρθςιμότθτα των νανοςωματιδίων ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μποροφν να 

ενκυλακϊνουν φάρμακα και να τα προςτατεφουν από τθν υδρόλυςθ και τθν 

ενηυματικι αποικοδόμθςθ ςτο γαςτρεντερικό ςφςτθμα, κακϊσ και να παραμζνουν 

ςτθ κυκλοφορία του αίματοσ για μεγάλθ διάρκεια. Επιπλζον, τα προςτατευμζνα 

από το πολυμερζσ φάρμακα μποροφν  να διαπερνοφν τισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ, και 

να απελευκερϊνονται ςτοχευμζνα, ςε ειδικά οργανίδια εντόσ του κυττάρου [8]. 

Λόγω των παραπάνω ιδιοτιτων των πολυμερικϊν ςυςτθμάτων ελεγχόμενθσ 

αποδζςμευςθσ, οι δομζσ αυτζσ ζχουν βρει πλθκϊρα εφαρμογϊν ςε μεταφορά και 

ςτοχευμζνθ παράδοςθ (targeting)  μικρϊν μορίων, πρωτεϊνϊν, γενετικοφ υλικοφ και 

άλλων [9]. 

 

Εικόνα 2 : Παραδείγματα χριςθσ πολυμερικϊν μικρο- νανο φορζων [48]. 
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Μικρά μόρια φαρμάκων  

 

 Θ χοριγθςθ μικρϊν μορίων φαρμάκων μζςω πολυμερικϊν ςυςτθμάτων 

ελεγχόμενθσ αποδζςμευςθσ παρουςιάηει πλθκϊρα εφαρμογϊν, ιδιαίτερα ςτον 

τομζα των νευροεπιςτθμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ  τθσ κεραπείασ του καρκίνου 

του νευρικοφ ςυςτιματοσ και τθ χοριγθςθ νευροδιαβιβαςτικϊν ουςιϊν. Διάφορα 

είδθ μικρϊν μορίων ζχουν ιδθ ενςωματωκεί με επιτυχία ςε πολυμερικά ςυςτιματα 

[8]. Μερικά τζτοια φάρμακα που ενςωματϊνονται ςε ςυςτιματα  παράδοςθσ, είναι 

α) οι νευρικοί ιχνθκζτεσ, β) οι αγωνιςτζσ - δθλαδι φάρμακα που αλλθλεπιδρϊντασ 

με τον υποδοχζα προκαλοφν βιολογικό αποτζλεςμα,  γ) οι ανταγωνιςτζσ , δθλαδι 

φάρμακα που αλλθλεπιδροφν με ζναν υποδοχζα και εμποδίηουν τθ δράςθ ενόσ 

αγωνιςτι, χωρίσ να ενεργοποιοφν τον υποδοχζα. Οι υποδοχείσ των φαρμάκων 

μπορεί να είναι πρωτεΐνεσ και παραλλαγζσ αυτϊν (λίποπρωτεΐνεσ, γλυκοπρωτεΐνεσ 

κλπ) 

τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται μερικά μικρά μόρια φαρμάκων που 

ζχουν ενςωματωκεί ςε βιοχλικά και ζχει γίνει μελζτθ και αξιοποίθςθ του ρυκμοφ 

αποδζςμευςθσ τουσ. 

Φάρμακο Βιοχλικό Εφαρμογή 

Πακλιταξζλθ 

 

 

PEG-PLA 

microspheres 

Aντιμικροςωλθναριακό φάρμακο. 

Αποδζςμευςθ in vitro. 

Καρβοπλατίνθ 

 

 

PLGA microspheres 

Αντινεοπλαςματικι δράςθ, in vivo. 

Ενδοεγκεφαλικι απελευκζρωςθ. 

 

 

Ιςονιαηίδθ 

 

 

PLGA microspheres 

Bακτθριοκτόνοσ παράγων ζναντι των 

μυκοβακτθριδίων τθσ φυματίωςθσ. 

 

 

Ντοπαμίνθ 
Εthylene vinyl 

alcohol copolymer 

Kατεχολαμίνθ 

 

 

Bρωμοδεςοξυ-

ουριδίνθ 
PLGA microspheres In vivo επιςιμανςθ κυττάρων 

Πίνακασ 2: Παραδείγματα φαρμακευτικϊν μορίων που ζχουν ενςωματωκεί ςε μικρόςφαιρεσ 

βιοχλικϊν [9]. 
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Παράδοςθ - απελευκζρωςθ πρωτεϊνϊν 

 

 Θ εξωγενισ απελευκζρωςθ πρωτεΐνθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ 

διζγερςθ ενόσ εξειδικευμζνου κυτταρικοφ πλθκυςμοφ ι για τθν ενίςχυςθ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ κυτταρικισ λειτουργίασ. Ζτςι, μονοκλωνικά αντιςϊματα, ζνηυμα 

αποικοδόμθςθσ μιτρασ και διάφορεσ άλλεσ πρωτεΐνεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν ανάπτυξθ και ςωςτι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Πολυμερικά 

ςυςτιματα μποροφν να ενκυλακϊςουν τισ πρωτεΐνεσ, μζςω υδατικϊν διαλυμάτων 

που υφίςτανται επεξεργαςία με διπλό γαλάκτωμα ι ωσ ςτερεά μετά από 

λυοφιλοποίθςθ, διευκολφνοντασ τθ κεραπευτικι τουσ δράςθ, και ξεπερνϊντασ τα 

εμπόδια που ςχετίηονται με χαμθλζσ -από του ςτόματοσ και διαδερμικζσ -

βιοδιακεςιμότθτεσ. Σα πολυμερικά ςκευάςματα προςτατεφουν τθν πρωτεΐνθ από 

τθν αποικοδόμθςθ ι απομάκρυνςθ βοθκϊντασ ζτςι να διατθρθκεί θ ςυγκζντρωςθ 

ςε κεραπευτικά επίπεδα όπου υπάρχει θ δυνατότθτα τοπικισ ι ςυςτθμικισ 

παράδοςθσ [9]. 

 

Παράδοςθ - απελευκζρωςθ γονιδίων    

 

 Θ ανάπτυξθ αςφαλϊν και αποτελεςματικϊν μεκόδων για τθν παροχι 

γενετικοφ υλικοφ ςε ςυγκεκριμζνα κφτταρα εντόσ του ςϊματοσ υπιρξε ζνασ 

περιοριςτικόσ παράγοντασ ςτθν εφαρμογι αυτισ τθσ τεχνολογίασ. Οι μεκοδολογίεσ 

παράδοςθσ περιελάμβαναν τθ χριςθ αναςχεδιαςμζνων ιϊν και ςυνκετικϊν υλικϊν, 

ενϊ παράλλθλα τα βιοπολυμερι  παρουςίαηαν πολλζσ ιδιότθτεσ περιλαμβανομζνθσ 

τθσ πολφ ευζλικτθσ χθμείασ, των δυνατοτιτων βιοςυμβατότθτασ, τθσ απλότθτασ και 

τθσ οικονομίασ , χαρακτθριςτικά που τα κακιςτοφν εξαιρετικοφσ υποψιφιουσ για 

μζςα παράδοςθσ γονιδίων. Πολυμερικά ςυςτιματα απελευκζρωςθσ μποροφν να 

διευκολφνουν τθν εφαρμογι γονιδιακισ κεραπείασ ςτθ νευροεπιςτιμθ. Μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν για τθ νευρικι αναγζννθςθ ι για τθν πρόλθψθ του 

εκφυλιςμοφ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ παραγωγισ πρωτεΐνθσ μετά τθν 

εμφφτευςθ, με χριςθ ειδικά διαμορφωμζνων φορζων [10], [14].  
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Εικόνα 3 : Δομικζσ και ςχεδιαςτικζσ εκτιμιςεισ για τθ χοριγθςθ λιποςωμικϊν φαρμάκων [14] . 

 

 

Μελζτθ για τθ κεραπεία του καρκίνου 

 

Ζνα από τα πιο διαδεδομζνα πεδία ζρευνασ των νανοςωματιδίων ωσ φορείσ 

δραςτικϊν ουςιϊν, είναι θ μελζτθ για τθ κεραπεία του καρκίνου.  Οι ςυμβατικοί 

φορείσ χθμικοκεραπευτικϊν φαρμάκων κατανζμονται εξίςου ςτουσ ιςτοφσ και 

επθρεάηουν τόςο τα καρκινικά όςο και τα υγιι κφτταρα. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ, 

αφενόσ περιορίηεται θ ποςότθτα  τθσ δραςτικισ ουςίασ που φτάνει ςτα καρκινικά 

κφτταρα και αφετζρου επιτυγχάνεται υποβζλτιςτθ κεραπεία κακϊσ αυξάνεται το 

ποςοςτό τοξικότθτασ. Ωσ λφςθ αυτοφ του προβλιματοσ μελετάται θ χριςθ 

νανοςωματιδίων, τα οποία,  χρθςιμοποιϊντασ τόςο πακθτικζσ όςο και ενεργθτικζσ 

ςτρατθγικζσ ςτόχευςθσ, μποροφν να ενιςχφςουν τθν ενδοκυτταρικι ςυγκζντρωςθ 

φαρμάκων ςε καρκινικά κφτταρα, αποφεφγοντασ ταυτόχρονα τθν τοξικότθτα ςτα 

φυςιολογικά κφτταρα. Οι μικρο- και νάνο-κάψουλεσ που περικλείουν τισ δραςτικζσ 

ουςίεσ,  μποροφν να φτάςουν ςτο ςθμείο του όγκου και δεχόμενεσ ερεκίςματα από 

το μικροπεριβάλλον του, να παρουςιάςουν ενιςχυμζνθ διαπερατότθτα ι 

κατακράτθςθ ουςιϊν, από το εςωτερικό τουσ, προσ και από το περιβάλλον . 

Επιπλζον,  όταν τα νανοςωματίδια δεςμεφονται ςε ςυγκεκριμζνουσ υποδοχείσ και 
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ςτθ ςυνζχεια ειςζρχονται ςτο κφτταρο, ςυνικωσ περιβάλλονται από ενδοςϊματα    

(κοιλότθτα που απαντάται ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ κφτταρων),  παρακάμπτοντασ 

ζτςι τθν αναγνϊριςθ τθσ Ρ-γλυκοπρωτεΐνθσ, ενόσ από τουσ κφριουσ μθχανιςμοφσ 

αντίςταςθσ ςε φάρμακα [11] .  

 

 

Αιματοεγκεφαλικόσ φραγμόσ:  Μεταφορά  φαρμάκων ςτον εγκζφαλο για 

νευρολογικζσ παθήςεισ. 

 

 Ο αιματοεγκεφαλικόσ φραγμόσ είναι μια μεμβράνθ που προςτατεφει τον 

νευρικό ιςτό του εγκεφάλου από τισ μεταβολζσ τθσ ςφνκεςθσ του αίματοσ του 

εξωκυτταρικοφ υγροφ.  Είναι ζνα εξαιρετικά επιλεκτικό θμιπερατό φράγμα που 

ςχθματίηεται από τα ενδοκθλιακά κφτταρα του εγκεφάλου και επιτρζπει τον ακριβι 

ζλεγχο των ουςιϊν που ειςζρχονται ι εξζρχονται από τον εγκζφαλο. Οι μεταβολικζσ 

διεργαςίεσ εντόσ των τριχοειδϊν ενδοκθλιακϊν κυττάρων του εγκεφάλου είναι 

ςθμαντικζσ για τθν αλλθλεπίδραςθ αίματοσ – εγκεφάλου. Οι περιςςότεροι 

νευροδιαβιβαςτζσ που υπάρχουν ςτο αίμα κακϊσ επίςθσ και φαρμακευτικοί 

φορείσ, δεν ειςζρχονται ςτον εγκζφαλο εξαιτίασ τθσ χαμθλισ λιπιδικισ 

διαλυτότθτάσ τουσ και τθσ ζλλειψθσ ειδικϊν φορζων μεταφοράσ ςτθ μεμβράνθ του 

τριχοειδοφσ ενδοκθλιακοφ [12]. 

  Ωσ παράδειγμα, αναφζρεται θ ντοπαμίνθ που είναι ζνα μόριο που 

ςυντίκεται φυςικά ςτουσ νευρϊνεσ του εγκεφάλου, θ ανεπάρκεια του οποίου 

αποτελεί βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ  νευροεκφυλιςτικισ νόςου του Parkinson. τθ 

περίπτωςθ αυτι, θ ζγχυςθ ντοπαμίνθσ ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο δεν είναι εφικτι 

λόγω τθσ φπαρξθσ του αιματοεγεφαλικοφ φραγμοφ. Ωσ λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό, 

μελετάται θ ανάπτυξθ πολυμερικϊν νανοςωματιδίων παροχισ ντοπαμίνθσ τα οποία 

κα είναι διαπερατά από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Θ ενκυλάκωςθ τθσ 

ντοπαμίνθσ ςε νανοςωματίδια, μπορεί να επιφζρει πολλά πλεονεκτιματα, όπωσ θ 

παράδοςθ τθσ ντοπαμίνθσ ςτον εγκζφαλο με ςτακερό και ελεγχόμενο τρόπο. 

Επιπλζον, είναι δυνατόν να περιοριςτεί θ αλλθλεπίδραςθ τθσ δραςτικισ ουςίασ με 

άλλουσ φορείσ του αίματοσ  που υποβακμίηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ. 
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Ακόμα, με αυτό τον τρόπο χοριγθςθσ μειϊνεται θ ανοχι του οργανιςμοφ ςτο 

φάρμακο, γεγονόσ που ςυναντάται ςυχνά ςε χρόνιεσ πακιςεισ. Σζλοσ, γίνεται 

εφικτι θ μείωςθ τθσ ανάγκθσ επανάλθψθσ χοριγθςθσ φαρμάκων και θ μείωςθ τθσ 

τοξικότθτασ ςε υγιείσ ιςτοφσ [13]. 

 

 1.2.2. Μηχανιςμοί αποδόμηςησ πολυμερικϊν φαρμακευτικϊν φορζων  

 

 τα πολυμερικά ςυςτιματα, θ φράςθ ‘’απελευκζρωςθ φαρμάκου’’ 

αναφζρεται ςτθ διαδικαςία που ακολουκείται από τα μόρια του φαρμάκου ϊςτε να 

μεταφερκοφν από τθ μιτρα του πολυμεροφσ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια του, κακϊσ 

επίςθσ και ςτθ διαδικαςία απελευκζρωςθσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο. Σα μόρια των 

φαρμάκων μποροφν να απελευκερωκοφν από τα ςυςτιματα χοριγθςθσ, μζςω 

διάχυςθσ από πόρουσ που είναι γεμάτοι με νερό. Μια διαδικαςία θ οποία 

υποκινείται από τυχαίεσ κινιςεισ των μορίων του φαρμάκου και κακοδθγείται από 

τισ βακμίδεσ του χθμικοφ δυναμικοφ (chemical potential gradients) κακϊσ και μζςω 

τθσ διάδοςθ κερμότθτασ (convection) του προζρχεται από τθν οςμωτικι πίεςθ. 

Εκτόσ από τθ διάχυςθ, τα μόρια των φαρμάκων μποροφν να απελευκερωκοφν από 

τθ πολυμερικι μιτρα, μζςω διάβρωςθσ, θ οποία οδθγεί ςε φαινόμενα ςχθματιςμοφ 

πόρων και ςτθ ςυνζχεια ςε διαβρωτικά φαινόμενα και ςυνικωσ παρατθρείται μετά 

από μια αρχικι περίοδο με ελεγχόμενθ διάχυςθ. Πιο αναλυτικά, οι κφριοι 

μθχανιςμοί ελεγχόμενθσ απελευκζρωςθσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ 

[7] , [15] : 

 

Εικόνα 4: Κφριοι μθχανιςμοί απελευκζρωςθσ δραςτικϊν ουςιϊν από βιοπολυμερι. α) Διάχυςθ 

φαρμάκου μζςω πόρων, β) Διάχυςθ του φαρμάκου από τθ πολυμερικι μιτρα, γ) Οςμωτικι άντλθςθ 

του φαρμάκου, δ) Διάβρωςθ του πολυμεροφσ [7]. 
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 α) Διάχυςθ του φαρμάκου μζςω πόρων. ε αποικοδομιςιμα πολυμερικά 

ςυςτιματα, ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ φαρμάκου ελζγχεται με διάχυςθ μζςω ενόσ 

δικτφου πόρων με εξελιςςόμενεσ δομζσ, κακϊσ το πολυμερζσ επίςθσ 

αποικοδομείται. Σο νερό που βρίςκεται μζςα ςτο πολυμερζσ διζρχεται μζςα από 

πόρουσ του πολυμεροφσ, το μζγεκοσ των οποίων αυξάνεται με τθν πάροδο του 

χρόνου, δθμιουργϊντασ, τελικά, πόρουσ αρκετά μεγαλφτερου μεγζκουσ, 

διευκολφνοντασ ζτςι τθν απελευκζρωςθ του φαρμάκου. Θ ταχφτθτα με τθν οποία 

το νερό ειςζρχεται ςτουσ πόρουσ είναι μεγαλφτερθ από αυτιν τθσ κίνθςθσ του 

φαρμάκου προσ το εξωτερικό του πολυμεροφσ.  

 β) Διάχυςθ του φαρμάκου από τθν πολυμερικι μιτρα. τθν περίπτωςθ 

αυτι, τα μόρια των φαρμάκων διαχζονται από τθ μιτρα του πολυμεροφσ. ε μθ 

αποικοδομιςιμεσ δομζσ απελευκζρωςθσ φαρμάκου, θ διάχυςθ είναι θ κφρια 

κινθτιρια δφναμθ για τθν απελευκζρωςι του. Ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ 

παραμζνει ςτακερόσ και δεν επθρεάηεται από βακμίδεσ ςυγκζντρωςθσ αλλά από 

τισ ιδιότθτεσ τθσ πολυμερικισ μεμβράνθσ, όπωσ είναι θ διαπερατότθτα και το πάχοσ 

τθσ. 

γ) Οςμωτικι άντλθςθ του φαρμάκου. Ζνασ άλλοσ τρόποσ απελευκζρωςθσ 

φαρμάκου μζςω των πόρων του πολυμεροφσ, είναι θ οςμωτικι πίεςθ που 

προκαλείται από τθ μεταφορά κερμότθτασ (convection). Θ ειςροι φδατοσ ςε ζνα μθ 

διογκωμζνο ςφςτθμα προκαλείται από οςμωτικι πίεςθ και θ μεταφορά φαρμάκου 

ωσ αποτζλεςμα τθσ παραγόμενθσ δφναμθσ αναφζρεται ωσ οςμωτικι άντλθςθ. 

δ) Διάβρωςθ του πολυμεροφσ. Θ διάβρωςθ του πολυμεροφσ χωρίηεται ςε 

δφο κατθγορίεσ όςον αφορά τθν εκκίνθςθ τθσ διάβρωςθσ. Θ πρϊτθ περιλαμβάνει 

τθ διάβρωςθ τθσ επιφάνειασ του πολυμεροφσ, ενϊ θ δεφτερθ τθ διάβρωςθ του 

όγκου του.  
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Εικόνα 5 : χθματικι απεικόνιςθ τθσ διάβρωςθσ τθσ επιφανείασ και του όγκου πολυμεροφσ [15]. 

 

 Θ επιφανειακι διάβρωςθ εμφανίηεται όταν τα πολυμερι αποικοδομοφνται 

ξεκινϊντασ από τθν επιφάνεια τθσ μιτρασ τουσ, μειϊνοντασ αργά το μζγεκοσ τθσ, 

από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό. Αυτό ςυμβαίνει όταν ο ρυκμόσ διάβρωςθσ 

είναι μεγαλφτεροσ από τον ρυκμό διείςδυςθσ νεροφ ςτον όγκο του πολυμεροφσ. Σο 

φαινόμενο τθσ διάβρωςθσ τθσ επιφάνειασ είναι ιδανικό για πολλζσ εφαρμογζσ 

χοριγθςθσ φαρμάκων, κακϊσ θ κινθτικι τθσ διάβρωςθσ και ςυνεπϊσ θ 

απελευκζρωςθ του φαρμάκου είναι ελεγχόμενθ και επαναλιψιμθ. Επιπλζον, ο 

αργόσ ρυκμόσ διείςδυςθσ νεροφ είναι ιδανικόσ για τθν παράδοςθ φαρμάκων, 

κακϊσ προςτατεφονται τα ευαίςκθτα ςτο νερό, φάρμακα. 

 Θ μαηικι διάβρωςθ (bulk erosion), δθλαδι θ διάβρωςθ του όγκου του 

πολυμεροφσ, ςυμβαίνει όταν το νερό διειςδφει ςτο μεγαλφτερο μζροσ του 

πολυμεροφσ, πράγμα που οδθγεί ςε ομογενι αποδόμθςθ ολόκλθρθσ τθσ μιτρασ. Ο 

ρυκμόσ με τον οποίο διειςδφει το νερό ςτον κφριο όγκο είναι μεγαλφτεροσ από τον 

ρυκμό διάβρωςθσ και ωσ αποτζλεςμα αυτοφ, τα τμιματα του πολυμεροφσ εντόσ 

του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ μιτρασ είναι πικανό να υδρολυκοφν. Σο γεγονόσ ότι θ 

διάβρωςθ του όγκου είναι λιγότερο προβλζψιμθ από τθ διάβρωςθ τθσ επιφάνειασ 

και δεν προςτατεφει τα φάρμακα από το περιβάλλον, κακιςτά τον μθχανιςμό αυτό 

ωσ μθ βζλτιςτο μθχανιςμό για τθν ελεγχόμενθ παράδοςθ φαρμάκων [15]. 
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1.2.2.1 Μηχανιςμοί απελευθζρωςησ φαρμάκου από αλειφατικοφσ πολυεςτζρεσ 

 

Οι πολυ (εςτζρεσ) όπωσ PLGA ι το PLA τείνουν να υφίςτανται διάβρωςθ 

ςτον όγκο τουσ, χωρίσ όμωσ  θ απελευκζρωςθ φαρμάκου να περιορίηεται μόνο ςτθν 

αποικοδόμθςθ. Οι δφο κφριοι μθχανιςμοί που εμπλζκονται ςτα ςυςτιματα 

χοριγθςθσ φαρμάκων PLA είναι θ διάχυςθ και θ διάβρωςθ. Αρχικά, οι βακμίδεσ 

ςυγκζντρωςθσ κακϊσ και το ςχιμα τθσ δομισ χοριγθςθσ φαρμάκου παίηουν κφριο 

ρόλο ςτθν απελευκζρωςθ του φαρμάκου, ενϊ θ αποικοδόμθςθ τθσ πολυμερικισ 

μιτρασ αρχίηει να υπεριςχφει ςτα μεταγενζςτερα ςτάδια απελευκζρωςθσ.  

 Πιο αναλυτικά,  θ απορρόφθςθ νεροφ οδθγεί ςε ςχθματιςμό πόρων ςτθν 

μιτρα ταχφτερα από ό, τι θ απελευκζρωςθ του φαρμάκου. Με τθν πάροδο του 

χρόνου, θ απορρόφθςθ προκαλεί τθ διόγκωςθ του πολυμεροφσ, δθμιουργϊντασ 

πόρουσ αρκετά μεγαλφτερουσ για τθ μεταφορά του φαρμάκου. Θ υδρόλυςθ 

εςτερικϊν δεςμϊν ςτο PLA λαμβάνει χϊρα αμζςωσ μετά τθν επαφι με το νερό και 

οδθγεί ςτθν παραγωγι  γαλακτικοφ οξζοσ, που καταλφει περαιτζρω τθν υδρόλυςθ. 

Θ διάςπαςθ δεςμοφ εςτζροσ είναι μια αυτοκαταλυτικι διεργαςία θ οποία οδθγεί ςε 

ετερογενι αποικοδόμθςθ εντόσ τθσ μιτρασ [7].  

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υδρολυτικι ςυμπεριφορά αποικοδόμθςθσ των 

βιοαποικοδομιςιμων πολυεςτζρων είναι οι εξισ : 

- Διαπερατότθτα του νεροφ και διαλυτότθτα (υδρoφιλικότθτα / υδροφοβικότθτα) 

- Χθμικι ςφνκεςθ 

- Μθχανιςμόσ υδρόλυςθσ (μθ καταλυτικόσ , αυτοκαταλυτικόσ , ενηυματικόσ) 

- Πρόςκετα (όξινθ ι βαςικι ουςία , διαλφτεσ, φάρμακα) 

- Μορφολογία (κρυςταλλικι, άμορφθ) 

- Διαςτάςεισ δομισ  (μζγεκοσ, ςχιμα, αναλογία επιφάνειασ προσ όγκο) 

- Πορϊδεσ 

- Θερμοκραςία υαλϊδουσ μετάπτωςθσ (Tg) 

- Μοριακό βάροσ και κατανομι μοριακοφ βάρουσ 

- Φυςικοχθμικοί  παράγοντεσ (ανταλλαγι ιόντων,  ιοντικι ιςχφσ, ρΘ) 

 

 Σο PLA υφίςταται διάβρωςθ λόγω τθσ ταχείασ ενυδάτωςθσ και θ διάλυςθ 

των προϊόντων αποικοδόμθςθσ του πολυμεροφσ δθμιουργεί ακόμθ περιςςότερουσ 
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πόρουσ. Αυτοί οι πόροι αναπτφςςονται ζπειτα ςε μζγεκοσ, κακϊσ θ περαιτζρω 

επαφι με το νερό οδθγεί ςε υδρόλυςθ και οι τοπικζσ διαβακμίςεισ του οξζοσ 

καταλφουν περαιτζρω τθν αποικοδόμθςθ του πολυμεροφσ. Οι μικρότεροι πόροι 

ςυγχωνεφονται για να ςχθματίςουν μεγαλφτερουσ πόρουσ, μια διαδικαςία που 

ελζγχεται από τθν κινθτικότθτα των πολυμερικϊν αλυςίδων, θ οποία με τθ ςειρά 

τθσ εξαρτάται από τθν Tg. Όςο πιο υαλοειδισ είναι θ μιτρα, τόςο πιο αργι είναι θ 

υδρόλυςθ και επομζνωσ θ απορρόφθςθ νεροφ [16]. Εκτόσ από τον ςχθματιςμό 

πόρων, άλλοι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απελευκζρωςθ φαρμάκου 

περιλαμβάνουν τθ διάλυςθ του φαρμάκου, τισ αλλθλεπιδράςεισ πολυμεροφσ-

φαρμάκου και τισ αλλθλεπιδράςεισ φαρμάκου-φαρμάκου. 

 

 

1.2.2.2 Φαινόμενο ςτιγμιαίασ απελευθζρωςησ 

 

 τα πολυμερικά ςυςτιματα παροχισ φαρμάκου ελεγχόμενθσ 

αποδζςμευςθσ, όταν το ςφςτθμα παροχισ αρχικά βυκίηεται ςτο μζςο 

απελευκζρωςθσ, παρατθρείται μια ταχεία και μικρι χρονικά, αφξθςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ του φαρμάκου, θ οποία γριγορα ελαττϊνεται και ζπειτα από κάποιο 

χρονικό διάςτθμα παραμζνει ςτακερι ςτθ μζγιςτθ τιμι τθσ. Σο φαινόμενο αυτό 

είναι γνωςτό ωσ ‘Burst Release Effect’ και δυςχεραίνει τον ζλεγχο τθσ 

αποδζςμευςθσ του φαρμάκου. Οριςμζνα αίτια για τθν ςτιγμιαία αυτι 

αποδζςμευςθ είναι τα εξισ: α) θ δραςτικι ουςία να ζχει απομακρυνκεί από το 

εςωτερικό του πολυμεροφσ και να ζχει διαχυκεί ςτθν επιφάνεια του, με 

αποτζλεςμα να εκριγνυται προσ τα ζξω όταν τοποκετθκεί για πρϊτθ φορά ςτο 

μζςο απελευκζρωςθσ, β) οι διεργαςίεσ ξιρανςθσ να οδθγοφν ςε φαινόμενα 

απελευκζρωςθσ, κακϊσ τα μόρια νεροφ μετακινοφνται ςτθν επιφάνεια του 

πθκτϊματοσ, μεταφζροντασ μόρια φαρμάκου και οδθγϊντασ ςε υψθλότερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ φαρμάκου ςτθν επιφάνεια του φορζα, γ) ετερογενείσ πολυμερικζσ 

μιτρεσ και καταςκευαςτικά ελαττϊματα [16] .   

 Μια τεχνικι για τθν αποφυγι τθσ ςτιγμιαίασ αποδζςμευςθσ είναι θ 

προςκικθ μιασ επικάλυψθσ χωρίσ φάρμακο ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα του 

ςφςτθματοσ απελευκζρωςθσ φαρμάκου. Ζχει επίςθσ παρατθρθκεί ότι το φαινόμενο 
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τθσ ςτιγμιαίασ αποδζςμευςθσ κα μποροφςε να μειωκεί με τθ χριςθ πολυμερϊν 

υψθλότερου μοριακοφ βάρουσ [16]. Επιπλζον,  θ  ομοιόμορφθ φόρτωςθ του 

φαρμάκου ςτο πολυμερζσ και  θ μείωςθ τθσ υδροφιλικότθτασ του πολυμεροφσ 

μπορεί επίςθσ να επθρεάςει τθν απελευκζρωςθ τθσ αποδζςμευςθσ  

ελαχιςτοποιϊντασ τθν είςοδο φδατοσ ςτο ςφςτθμα, θ οποία αλλάηει τα μεγζκθ των 

πόρων του πολυμεροφσ, μειϊνοντασ τθν κινθτικότθτα του ωφζλιμου φορτίου. 

Πολλοί παράγοντεσ πρζπει να διερευνθκοφν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μορφολογίασ και του μοριακοφ βάρουσ του 

πολυμεροφσ, τθσ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ μονομεροφσ, τθσ υδροφοβίκότθττασ των 

πολυμερϊν υπερκερμαντικϊν ομάδων,  τθσ φφςθσ και του μεγζκουσ τθσ δραςτικισ 

ουςίασ κακϊσ και τθσ μεκόδου καταςκευισ και ξιρανςθσ. 

 

Εικόνα 6: Γράφθμα ςτιγμιαίασ και γραμμικισ αποδζςμευςθσ [16]. 

 

 1.2.3 Προφίλ απελευθζρωςησ φαρμάκων 

 

 Θ ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ τθσ δραςτικισ ουςίασ είναι ζνα εφικτό και 

επικυμθτό χαρακτθριςτικό για τα ςυςτιματα χοριγθςθσ φαρμάκων. Ο ρυκμόσ 

απελευκζρωςθσ φαρμάκων από πολυμερικά ςυςτιματα ποικίλει και εξαρτάται από 

ζνα ευρφ φάςμα φυςικοχθμικϊν παραμζτρων. Είναι προτιμθτζο ζνα προφίλ 

απελευκζρωςθσ μθδενικισ τάξθσ, ςφμφωνα με το οποίο θ αποδζςμευςθ του 

φαρμάκου από ςυςτιματα παροχισ απελευκερϊνεται αργά και με ςτακερό ρυκμό, 

ωςτόςο τα προφίλ αυτά είναι εξιδανικευμζνεσ καταςτάςεισ απελευκζρωςθσ. Σο πιο 

ςυνθκιςμζνο προφίλ απελευκζρωςθσ φαρμάκου αποτελείται από τρείσ φάςεισ, ενϊ 
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για μικρότερα ςωματίδια ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ μπορεί να είναι διφαςικόσ. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι  θ αρχι και το τζλοσ κάκε φάςθσ δεν είναι πάντοτε 

προφανις, ενϊ πολλζσ φορζσ παρατθρείται και αλλθλοεπικάλυψθ των φάςεων [7] , 

[16].  

 Θ πρϊτθ φάςθ περιλαμβάνει το φαινόμενο ςτιγμιαίασ απελευκζρωςθσ 

(burst effect) και αφορά τθν ταχεία απελευκζρωςθ μορίων φαρμάκου που 

βρίςκονται κοντά ςτθ διεπιφάνεια πολυμεροφσ - μζςου διάλυςθσ. Θ δεφτερθ φάςθ 

τθσ απελευκζρωςθσ ι φάςθ υςτζρθςθσ είναι πιο ςτακερι και ελεγχόμενθ. 

Παρατθρείται βραδεία απελευκζρωςθ που διζπεται από αργι διάχυςθ φαρμάκου 

μζςω τθσ πολυμερικισ μιτρασ ι μζςω υφιςτάμενων πόρων και ταυτόχρονα 

παρατθρείται υδρόλυςθ και αποικοδόμθςθ του πολυμεροφσ. Θ τελευταία φάςθ 

μπορεί να είναι μια ταχφτερθ φάςθ απελευκζρωςθσ, κακϊσ αρχίηει θ διάβρωςθ, 

αποτζλεςμα τθσ αποςφνκεςθσ πολυμερϊν ι ρωγμϊν ςτθ μιτρα. Μελζτεσ ζχουν 

δείξει ότι τόςο οι βακμίδεσ ςυγκζντρωςθσ όςο το ςχιμα και το μζγεκοσ τθσ 

διάταξθσ χοριγθςθσ φαρμάκου είναι κυρίαρχοι παράγοντεσ ςτθν απελευκζρωςθ, 

ενϊ αργότερα θ απελευκζρωςθ ρυκμίηεται από τον ρυκμό αποικοδόμθςθσ του 

πολυμεροφσ. Θ υδροφιλικότθτα τθσ δραςτικισ ουςίασ επθρεάηει επίςθσ τθν 

απελευκζρωςθ κακϊσ τα υδρόφοβα φάρμακα τείνουν να ακολουκοφν 

απελευκζρωςθ μθδενικισ τάξεωσ, ενϊ τα υδρόφιλα φάρμακα παρουςιάηουν ζνα 

τριφαςικό μοτίβο.  

 Σο προφίλ απελευκζρωςθσ των πολυμερικϊν ςυςτθμάτων παροχισ 

φαρμάκου, είναι χριςιμο κυρίωσ για να εξακριβωκεί και να βελτιςτοποιθκεί ο 

ρυκμόσ παρατεταμζνθσ απελευκζρωςθσ. Για τθν ακριβζςτερθ πρόβλεψθ και 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ κεραπείασ in νiνο, απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ  

μζκοδοι παρακολοφκθςθσ ςε πραγματικό χρόνο με τισ  προςπάκειεσ προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ να ζχουν, πρόςφατα, ξεκινιςει [17]. 
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        Εικόνα 7 : Διαφορετικά προφίλ απελευκζρωςθσ φαρμάκου [7]. 

 

το παραπάνω διάγραμμα φαίνονται οι διαφορετικοί ρυκμοί απελευκζρωςθσ και οι 

ςχετικζσ φάςεισ. Πιο αναλυτικά παρατθροφμε:   

: ςτιγμιαία αποδζςμευςθ και ταχεία φάςθ II 

 :  τριφαςικι απελευκζρωςθ με ςφντομθ φάςθ ΙΙ 

 : ςτιγμιαία αποδζςμευςθ και απελευκζρωςθ μθδενικισ τάξθσ 

: τριφαςικι απελευκζρωςθ 

: διφαςικι απελευκζρωςθ χωρίσ απελευκζρωςθ ριπισ - Burst Release Effect 

 

 H απορρόφθςθ νεροφ ςε ςυςτιματα απελευκζρωςθσ φαρμάκων με βάςθ το 

PLA και ςυνεπϊσ ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ του φαρμάκου εξαρτάται από 1) το 

μοριακό βάροσ του  πολυμεροφσ,  2) τθν  κάλυψθ ακραίασ ομάδασ του πολυμεροφσ, 

ςυνικωσ με εςτζρα ι οξφ,  3) τθ φφςθ του ωφζλιμου φορτίου, 4) πρόςκετα 

(ταςιενεργά, άλατα κλπ.), 5) το μζγεκοσ και το ςχιμα του ςυςτιματοσ χοριγθςθσ, 

6) τθν πυκνότθτα και το πορϊδεσ του ςυςτιματοσ 7) τθ μάηα του ενκυλακωμζνου 

φαρμάκου 8) τον λόγο επιφάνειασ προσ όγκο, μια ςθμαντικι παράμετροσ που 

διευκολφνει τθν επαφι με το νερό. 9) τθ κερμοκραςία, κακϊσ θ κινθτικότθτα των 

πολυμερικϊν αλυςίδων αυξάνεται ςε υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ, 10) το pH του 

μζςου διάλυςθσ. Ωσ αποτζλεςμα, οι ρυκμοί απελευκζρωςθσ του φαρμάκου in vitro 
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και in vivo είναι διαφορετικοί, ενϊ ο τελευταίοσ είναι πιο πικανό να παρουςιάςει 

ταχφτερουσ ρυκμοφσ [19] . 

 

1.4 Ρυθμιςτικά διαλφματα ωσ μζςα διαλυτοποίηςησ διςκίων 

 

Σα διαλφματα, τα οποία ζχουν τθν ιδιότθτα να διατθροφν πρακτικά 

αμετάβλθτο το pH τουσ, όταν μια μικρι ποςότθτα οξζων ι βάςεων προςτίκεται ςε 

αυτά, ονομάηονται ρυκμιςτικά διαλφματα. Σα διαλφματα αυτά ςυνικωσ περιζχουν 

ζνα αςκενζσ οξφ και τθ ςυηυγι του βάςθ (ΘΑ /Α-) ι μια αςκενι βάςθ και το ςυηυγζσ 

τθσ οξφ (Β / ΒΘ+) και δθμιουργοφνται με μερικι εξουδετζρωςθ αςκενοφσ οξζοσ από 

ιςχυρι βάςθ ι με ανάμιξθ περίςςειασ αςκενοφσ βάςθσ με ιςχυρό οξφ. Κάκε 

ρυκμιςτικό διάλυμα περιζχει ζνα ςυηυγζσ ηεφγοσ οξζοσ/βάςθσ. Θ όξινθ μορφι 

αυτοφ του ηεφγουσ εξουδετερϊνει τισ προςτικζμενεσ βάςεισ, ενϊ θ βαςικι μορφι 

τα προςτικζμενα οξζα. Αποτζλεςμα των παραπάνω είναι θ προςκικθ επιπλζον 

διαλυμάτων να οδθγεί ςε πολφ μικρι μεταβολι του pH. Αν αναμιχτεί ζνα αςκενζσ 

οξφ (ΘΑ) με τθ ςυηυγι του βάςθ (Α-), αμφότερα τα ςυςτατικά οξζοσ και βάςθσ κα 

παραμείνουν ςτο διάλυμα. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν υφίςτανται 

οποιεςδιποτε αντιδράςεισ που να μεταβάλλουν ςθμαντικά τισ ςυγκεντρϊςεισ τουσ. 

Θ βάςθ και το οξφ μποροφν να αντιδράςουν μεταξφ τουσ, ΘΑ + A- → A- + ΘΑ, αλλά οι 

ςυγκεντρϊςεισ *ΘΑ+ και *Α-+ δεν αλλάηουν. Επιπλζον, τα ΘΑ και Α- ςπάνια αντιδροφν 

με το νερό ωσ αςκενι οξζα ι βάςεισ παραμζνοντασ ςτο διάλυμα ςε υψθλζσ 

ςυγκεντρϊςεισ, όμωσ είναι πολφ πικανό να αντιδράςουν με οποιαδιποτε 

προςτικζμενθ ιςχυρι βάςθ ι ιςχυρό οξφ. Εάν μια ιςχυρι βάςθ προςτεκεί ςε ζνα 

ρυκμιςτικό διάλυμα, το αςκενζσ οξφ κα εγκαταλείψει το υδρογόνο του, 

προκειμζνου να μετατραπεί θ βάςθ (ΟΘ-) μζςα ςε νερό. Δεδομζνου ότι θ 

προςτικζμενθ ΟΘ- καταναλϊνεται από αυτι τθν αντίδραςθ, το pΘ κα αλλάξει μόνο 

ελαφρϊσ. Σο αντίςτοιχο ιςχφει εάν προςτεκεί ιςχυρό οξφ [43]. 
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 1.5 Κινητική Απελευθζρωςησ φαρμάκων 

 

 Θ μακθματικι μοντελοποίθςθ τθσ απελευκζρωςθσ δραςτικϊν ουςιϊν 

ςτοχεφει ςτθν πρόβλεψθ τόςο του ρυκμοφ απελευκζρωςθσ φαρμάκων όςο και ςτθ 

ςυμπεριφορά διάχυςθσ τουσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ των 

φυςικϊν και χθμικϊν μθχανιςμϊν που ςυμμετζχουν ςτθ μεταφορά δραςτικϊν 

ουςιϊν, ςυςχετίηουν διάφορεσ παραμζτρουσ του φαρμάκου όπωσ ςχιμα, μζγεκοσ 

και ςφνκεςθ με τον ρυκμό αποδζςμευςθσ και ζτςι βοθκοφν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

κινθτικισ τθσ απελευκζρωςθσ. Είναι λοιπόν δυνατόν να βελτιωκεί θ ςυνολικι 

κεραπευτικι αποτελεςματικότθτα των προϊόντων, κακϊσ επίςθσ να υπάρξει 

ςθμαντικι μείωςθ  του κόςτουσ και του χρόνου παραγωγισ τουσ. 

 Ζνα ςφνολο εμπειρικϊν / θμι-εμπειρικϊν ι μθχανικϊν μακθματικϊν 

μοντζλων ζχουν προτακεί για να εξθγιςουν και να προβλζψουν τθν απελευκζρωςθ 

δραςτικϊν ουςιϊν από πολυμερικά ςυςτιματα χοριγθςθσ φαρμάκων. Σα 

εμπειρικά μοντζλα επικεντρϊνονται ςτθν περιγραφι των δεδομζνων με τον 

προςδιοριςμό ελάχιςτων υποκζςεων ςχετικά με τα δεδομζνα που αναλφονται. Από 

τθν άλλθ πλευρά, τα μθχανικά μοντζλα κακορίηουν υποκζςεισ και προςπακοφν να 

ενςωματϊςουν γνωςτά ςτοιχεία για τα ςυςτιματα που περιβάλλουν τα δεδομζνα 

ςτο μοντζλο, κακϊσ περιγράφουν τα διακζςιμα δεδομζνα [7]. 

 Σα μθχανικά μοντζλα βαςίηονται ςτουσ νόμουσ του Fick, ο πρϊτοσ εκ των 

οποίων ςυνδζει τθ ροι διάχυςθσ (J) με τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ουςίασ (Φ),  υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι υπάρχει μια ςτακερι κατάςταςθ με κατεφκυνςθ ροισ από 

περιοχζσ υψθλισ ςυγκζντρωςθσ ςε περιοχζσ χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ, που είναι 

ανάλογθ με τθ βακμίδα ςυγκζντρωςθσ ςφμφωνα με τθ παρακάτω ςχζςθ,  

     J = -D  Φ            (1) 

 

όπου D είναι ο ςυντελεςτισ διάχυςθσ. 

  φμφωνα με τον δεφτερο νόμο του Fick, θ διάχυςθ προκαλεί αλλαγι τθσ 

ςυγκζντρωςθσ με τον χρόνο ςφμφωνα με τθ μερικι διαφορικι εξίςωςθ  

 

     
  

  
 = D 

   

   
         (2). 
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Oι δομζσ χοριγθςθσ φαρμάκων ςυνικωσ αντιςτοιχοφν ςε μία από τισ δφο 

κατθγορίεσ που περιγράφουν τθ διάχυςθ τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ: Fickian, όταν ο 

χρόνοσ διάχυςθσ του πολυμεροφσ (tr) είναι μεγαλφτεροσ από τον χρόνο διάχυςθσ 

τθσ δραςτικισ ουςίασ (td) και Νon-Fickian λαμβάνει χϊρα όταν tr ≈ td και δεν μπορεί 

να μοντελοποιθκεί με τουσ νόμουσ διάχυςθσ του Fick. 

Είναι γνωςτό ότι ζνα υδροδιαλυτό φάρμακο που ζχει ενςωματωκεί ςε 

πολυμερζσ απελευκερϊνεται μζςω διάχυςθσ, ενϊ ο κφριοσ μθχανιςμόσ 

απελευκζρωςθσ για μθ υδατοδιαλυτά φάρμακα είναι διάβρωςθ του πολυμεροφσ. 

Ωςτόςο, για να επιβεβαιωκεί ο μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ τθσ δραςτικισ ουςίασ, 

είναι απαραίτθτθ θ μελζτθ των ςχετικϊν κινθτικϊν διαγραμμάτων.  

Κάποια από τα κφρια μακθματικά μοντζλα που μποροφν να περιγράψουν 

μζςω προςαρμογισ των δεδομζνων (fitting) τα διαγράμματα αποδζςμευςθσ,  είναι 

τα εξισ : 1) Μοντζλο μθδενικισ τάξθσ, 2) Μοντζλο πρϊτθσ τάξθσ, 3) Μοντζλο 

Higutsi, 4) Μοντζλο Korsmeyrer – Peppas [20] , [21]. 

 

 

       1.5.1 Μοντζλο μηδενικήσ τάξησ (Zero order kinetics) 

 

Tο μοντζλο αυτό χρθςιμοποιείται για να περιγράψει περιπτϊςεισ, όπου θ 

δραςτικι ουςία απελευκερϊνεται από ςυςτιματα παροχισ αργά και με ςτακερό 

ρυκμό, ο οποίοσ είναι ανεξάρτθτοσ από τθ ςυγκζντρωςθ του φαρμάκου. 

 Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι θ ζγχυςθ φαρμάκου, θ ςταδιακι και 

ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ από ςυςτιματα χοριγθςθσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ 

οριςμζνων διαδερμικϊν ςυςτθμάτων, κακϊσ επίςθσ και πολυμερικζσ μιτρεσ που 

περιζχουν φάρμακα χαμθλισ διαλυτότθτασ. Ο τφποσ που περιγράφει ζνα τζτοιο 

μοντζλο είναι 

 

  

  
 =         (3) 

όπου 

Qt : είναι θ ποςότθτα του φαρμάκου που διαλφκθκε ςε χρόνο t  
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Q0 : είναι θ ολικι διαλυμζνθ ποςότθτα του φαρμάκου  

K0: είναι θ ςτακερά απελευκζρωςθσ μθδενικισ τάξθσ  

 

Για τθ μελζτθ τθσ κινθτικισ απελευκζρωςθσ του φαρμάκου, τα δεδομζνα 

που λαμβάνονται από in vitro μελζτεσ, απεικονίηονται ωσ θ ακροιςτικι ποςότθτα 

του φαρμάκου που απελευκερϊνεται ςυναρτιςει του χρόνου.  

 

 

1.5.2 Μοντζλο πρώτησ τάξησ (First order kinetics) 

 

Σο προφίλ αποδζςμευςθσ, που ακολουκεί κινθτικι πρϊτθσ τάξθσ 

περιγράφει τθν απελευκζρωςθ του φαρμάκου από ςυςτιματα παροχισ όπωσ είναι 

οι πορϊδεισ μιτρεσ που περιζχουν υδατοδιαλυτά φάρμακα, και μπορεί να 

περιγραφεί από τθ ςυνάρτθςθ: 

 

  

  
                 (4) 

 

όπου Κ θ ςτακερά ρυκμοφ απελευκζρωςθσ πρϊτθσ τάξθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο 

ρυκμόσ απελευκζρωςθσ εξαρτάται από τθ ςυγκζντρωςθ τθσ δραςτικισ ουςίασ. 

 

 

Εικόνα 8 : Διαφορετικοί τφποι απελευκζρωςθσ φαρμάκων [15]. 
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       1.5.3  Μοντζλο Higuchi         

 

Σο μοντζλο αυτό περιγράφει τθν αποδζςμευςθ του φαρμάκου, με βάςθ τον 

νόμο του Fick, ωσ μια διαδικαςία διάχυςθσ που εξαρτάται  από τθν τετραγωνικι 

ρίηα του χρόνου. Περιγράφει ιδανικά τθν απελευκζρωςθ του φαρμάκου από 

διάφορουσ τφπουσ ςυςτθμάτων μεταφοράσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ οριςμζνων 

διαδερμικϊν ςυςτθμάτων ι ςυςτθμάτων μιτρασ με υδατοδιαλυτά φάρμακα [7]. Θ 

απλοποιθμζνθ μορφι του μοντζλου δίνεται από τθν παρακάτω ςχζςθ, όπου KH 

είναι ο ςυντελεςτισ Huguchi. 

 

Qt = KH √        (5) 

 

 Θ πρϊτθ ανάπτυξθ ενόσ μακθματικοφ μοντζλου με ςτόχο να περιγράψει τθν 

απελευκζρωςθ υδροδιαλυτϊν και θμι- υδροδιαλυτϊν φαρμάκων από ςυςτιματα 

μιτρασ προτάκθκε από τον Huguchi το 1961. Μια πρϊτθ προςζγγιςθ αφοροφςε 

επίπεδα ςυςτιματα, αλλά ςτθν ςυνζχεια επεκτάκθκε ςε διάφορα γεωμετρικά 

ςχιματα [7]. Μερικζσ προχποκζςεισ για να ιςχφει το μοντζλο είναι: θ αρχικι 

ςυγκζντρωςθ του φαρμάκου ςτθ μιτρα να είναι χαμθλότερθ από ότι θ διαλυτότθτα 

του, τα ςωματίδια του φαρμάκου να είναι πολφ μικρότερα από ότι το πάχοσ του 

ςυςτιματοσ, θ διόγκωςθ και αποδόμθςθ τθσ μιτρασ να είναι αμελθτζα και θ 

ικανότθτα διάχυςθσ του φαρμάκου να παραμζνει ςτακερι με τον χρόνο. 

 

1.5.4 Μοντζλο Korsmeyer – Peppas 

 

Σο 1983 ο Korsmeyer πρότεινε ζνα θμι- εμπειρικό μοντζλο, το οποίο 

περιγράφει τθν απελευκζρωςθ φαρμάκου από ζνα πολυμερικό ςφςτθμα παροχισ, 

ςυςχετίηοντασ τθν απελευκζρωςθ φαρμάκου και τον χρόνο μζςω εκκετικισ 

ςυνάρτθςθσ. H ςχζςθ που περιγράφει το μοντζλο είναι  

 

  

  
 = α       (6) 
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όπου α είναι θ  ςτακερά που ςχετίηεται με τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του 

ςυςτιματοσ  δοςολογίασ, και n είναι ο εκκζτθσ τθσ απελευκζρωςθσ, που κακορίηει 

το μθχανιςμό απελευκζρωςθσ του φαρμάκου[7]. Για να προςδιοριςτεί ο εκκζτθσ 

χρειάηονται δεδομζνα όπου  
  

  
 < 0,6 ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Πίνακασ 3 : Εκκζτεσ απελευκζρωςθσ ςτο μοντζλο Korsmeyrer – Peppas [7]. 

 

 

 

1.6  Πολυγαλακτικό Οξφ: Ιδιότητεσ, ςφνθεςη και χαρακτηριςτικά 

 

 Σο πολυγαλακτικό οξφ (PLA) είναι ςιμερα ζνα από τα πιο ελπιδοφόρα 

βιοαποικοδομιςιμα πολυμερι, παρουςιάηει υψθλό δυναμικό ανάπτυξθσ και ζχει 

αποτελζςει κφριο αντικείμενο ζρευνασ τα τελευταία χρόνια. Σο PLA μπορεί να 

επεξεργαςτεί με μεγάλο αρικμό τεχνικϊν και ζχει αρκετζσ αξιοςθμείωτεσ ιδιότθτεσ, 

που το κακιςτοφν κατάλλθλο για πολλζσ διαφορετικζσ εφαρμογζσ [24] . 
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Γαλακτικό οξφ 

 

 Σο γαλακτικό οξφ, κατά IUPAC 2-υδροξυ-προπανικό οξφ, είναι μια οργανικι 

ζνωςθ με χθμικό τφπο CH3CH(OH)COOH. Ανικει ςτθ κατθγορία των καρβοξυλικϊν 

οξζων και πιο ςυγκεκριμζνα είναι α-υδροξυοξφ (AHA, A-HydroxyAcid), δθλαδι 

διακζτει μια υδροξυλομάδα (OH) ενωμζνθ ςε άτομο άνκρακα που βρίςκεται δίπλα 

ςτθν καρβοξυλομάδα του (COOH). Σο κακαρό, άνυδρο γαλακτικό οξφ είναι ςτερεό, 

λευκό, άοςμο υδατοδιαλυτό και κρυςταλλικό. Λόγω τθσ υψθλισ υγροςκοπικότθτάσ 

του, ςτο εμπόριο διατίκεται ωσ διάλυμα ςε νερό με περιεκτικότθτα που κυμαίνεται 

από 22-90%. Μπορεί να παραχκεί τόςο φυςικά όςο και τεχνθτά. Σο 2-υδροξυ-

προπανικό οξφ είναι χειρόμορφο και ζχει δυο οπτικά ιςομερι, το ζνα είναι γνωςτό 

ωσ L-Lactic acid ι S-2-υδροξυπροπανικό οξφ και ο κατοπτρικόσ αντίποδάσ του είναι 

γνωςτόσ ωσ D- Lactic acid ι R-2-υδροξυπροπανικό οξφ. Ο πολυμεριςμόσ  μίγματοσ L- 

και D-λακτιδίων ςυνικωσ οδθγεί ςτθ ςφνκεςθ πολυ- DL-λακτιδίου (PDLLA), όπου θ  

αναλογία μεταξφ L- και D- εναντιομερϊν μορφϊν ρυκμίηεται από τον πολυμεριςμό 

διάνοιξθσ δακτυλίου. 

 

 

Εικόνα 9 :  Γαλακτικό οξφ και ιςομερι [24]. 

 

Πολφ- γαλακτικό οξφ (PLA) 

 

 Σο πολυ (γαλακτικό οξφ) (PLA) είναι ζνασ αλειφατικόσ πολυεςτζρασ, τα 

προϊόντα του οποίου ζχουν εγκρικεί από τθν Αμερικανικι Τπθρεςία Σροφίμων και 

Φαρμάκων (FDA) για άμεςθ επαφι με βιολογικά υγρά από τθ δεκαετία του '70. 

Μερικά από τα ελκυςτικότερα πλεονεκτιματα τθσ ευρείασ χριςθσ του είναι θ 

δυνατότθτα επαναλαμβανόμενθσ χριςθσ του ίδιου υλικοφ (renewability) , θ 

βιοςυμβατότθτα, θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Σο PLA 
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προζρχεται από ανανεϊςιμουσ και αποικοδομιςιμουσ πόρουσ και τα προϊόντα 

αποικοδόμθςισ του,  το H2O και το CO2, δεν είναι τοξικά ι καρκινογόνα για το 

ανκρϊπινο ςϊμα, κακιςτϊντασ το ζτςι ζνα εξαιρετικό υλικό για εφαρμογζσ 

βιοϊατρικισ ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςτθμάτων χοριγθςθσ φαρμάκων. Αντί 

τθσ καφςθσ, κερμοπλαςτικά όπωσ το πολυγαλακτικό οξφ υγροποιοφνται, γεγονόσ 

που τουσ επιτρζπει να χυτεφονται εφκολα και ςτθ ςυνζχεια να ανακυκλϊνονται 

[23]. 

 

 

φνθεςη PLA 

 

 Θ ςφνκεςθ του PLA είναι μια διαδικαςία πολλαπλϊν ςταδίων που ξεκινά 

από τθν παραγωγι γαλακτικοφ οξζοσ και τελειϊνει με πολυμεριςμό, με ζνα 

ενδιάμεςο βιμα που είναι ςυχνά ο ςχθματιςμόσ λακτιδίου. Θ ςφνκεςθ του PLA 

μπορεί να  γίνει  μζςω τριϊν διαφορετικϊν διεργαςιϊν. 

  Σθν πολυςυμπφκνωςθ του γαλακτικοφ οξζοσ, θ οποία δίνει ζνα εφκραυςτο 

πολυμερζσ, χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο εάν 

προςτεκοφν εξωτερικοί παράγοντεσ ςφηευξθσ ϊςτε να αυξιςουν το μικοσ τθσ 

αλυςίδασ. τθν περίπτωςθ πολυςυμπφκνωςθσ διαλφματοσ, προςτίκεται ζνασ 

οργανικόσ διαλφτθσ ικανόσ να διαλφςει το PLA χωρίσ παρεμβολι ςτθν αντίδραςθ. 

Σο μίγμα κερμαίνεται εωσ τουσ 180°C υπό κάκετο ψυκτιρα με παράλλθλθ 

απομάκρυνςθ του νεροφ που παράγεται ςτθ διαδικαςία πολυςυμπφκνωςθσ. ε 

αντίκεςθ με τθ πολυςυμπφκνωςθ του διαλφματοσ, θ πολυςυμπφκνωςθ τιγματοσ 

μονομερϊν μπορεί να προχωριςει χωρίσ οποιοδιποτε οργανικό διαλφτθ, αλλά 

μόνο εάν θ κερμοκραςία τθσ αντίδραςθσ παραμζνει πάνω από το ςθμείο τιξθσ του 

πολυμεροφσ. 

 Δεφτεροσ τρόποσ  ςφνκεςθσ  του PLA είναι θ αηεοτροπικι αφυδάτωςθ 

γαλακτικοφ οξζοσ, μια μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται για να λθφκοφν μεγάλα μικθ 

αλυςίδασ χωρίσ τθ χριςθ παραγόντων επζκταςθσ αλυςίδασ ι πρόςκετων ουςιϊν. 

Σο γαλακτικό οξφ και ζνασ καταλφτθσ αφυδατϊνονται ςε ζναν  απρωτικό διαλφτθ 

υπό μειωμζνθ πίεςθ. Πιο αναλυτικά, θ διαδικαςία περιλαμβάνει τθν απόςταξθ -υπό  

μειωμζνθ πίεςθ-  του  γαλακτικοφ οξζοσ  ϊςτε να απομακρυνκεί το μεγαλφτερο 
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μζροσ τθσ υγραςίασ και ςτθ ςυνζχεια προςτίκεται ο καταλφτθσ και ο 

διφαινυλαικζρασ. το δοχείο αντιδράςεωσ προςαρτάται ζνασ ςωλινασ με μοριακά 

κόςκινα, μζςα από τον οποίο επιςτρζφεται  ο διαλφτθσ κατά τθ διάρκεια 30-40 

ωρϊν ςτουσ 130 ° C. Αυτόσ ο πολυμεριςμόσ δίνει ςθμαντικά υπολείμματα καταλφτθ 

λόγω τθσ υψθλισ ςυγκζντρωςθσ που απαιτείται για τθν επίτευξθ ενόσ επαρκοφσ 

ρυκμοφ αντίδραςθσ. Για τισ περιςςότερεσ βιοϊατρικζσ εφαρμογζσ, θ τοξικότθτα του 

καταλφτθ είναι ζνα πολφ ευαίςκθτο ηιτθμα, ωςτόςο  οι υπολειμματικζσ 

περιεκτικότθτεσ του μποροφν να μειωκοφν με τθν προςκικθ φωςφορικοφ οξζοσ 

[22] , [24].  

  Θ τρίτθ και πιο κοινι τεχνικι πολυμεριςμοφ είναι γνωςτι ωσ πολυμεριςμόσ 

ανοίγματοσ δακτυλίων (Ring Opening Polymerization, ROP), μια ςθμαντικι και 

αποτελεςματικι μζκοδοσ για τθν παραγωγι PLA υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ. Σο ROP 

του λακτιδίου επιδείχκθκε για πρϊτθ φορά από τον Carothers το 1932, αλλά τα 

υψθλά μοριακά βάρθ δεν ελιφκθςαν μζχρι να αναπτυχκοφν βελτιωμζνεσ τεχνικζσ 

κακαριςμοφ λακτιδίου από τον DuPont το 1954. Αυτι θ αντίδραςθ απαιτεί αυςτθρι 

κακαρότθτα του μονομεροφσ λακτιδίου, που λαμβάνεται με διμεριςμό του 

μονομεροφσ γαλακτικοφ οξζοσ. Σο PLA λαμβάνεται με τθ χριςθ καταλφτθ με το 

μονομερζσ υπό κενό ι αδρανι ατμόςφαιρα. Με τον ζλεγχο του χρόνου 

αλλθλεπίδραςθσ και των κερμοκραςιϊν ςε ςυνδυαςμό με τον τφπο καταλφτθ και τθ 

ςυγκζντρωςθ, είναι δυνατόν να ελεγχκεί θ αναλογία και θ αλλθλουχία των 

μονάδων D- και L-γαλακτικοφ οξζοσ (LΑ) ςτο τελικό πολυμερζσ. Είναι μια διαδικαςία 

που χρθςιμοποιεί μεταλλικοφσ καταλφτεσ για τθ δθμιουργία των μεγαλφτερων 

μορίων PLA. 
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Εικόνα 10 : Διεργαςίεσ ςφνκεςθσ πολυγαλακτικοφ οξζοσ [24] . 

 

 

 

Χαρακτηριςτικά του πολυγαλακτικοφ οξζοσ: Κρυςταλλικότητα, θερμικζσ ιδιότητεσ, 

επιφανειακή ενζργεια και μηχανικζσ ιδιότητεσ 

 

 Οι ιδιότθτεσ του PLA εξαρτϊνται από τα μοριακά χαρακτθριςτικά του, κακϊσ 

και από τθν παρουςία διαταγμζνων δομϊν, όπωσ το κρυςταλλικό πάχοσ, θ 

κρυςταλλικότθτα, το μζγεκοσ ςφαιριδίων, θ μορφολογία και ο βακμόσ 

προςανατολιςμοφ τθσ αλυςίδασ. Οι φυςικζσ ιδιότθτεσ του πολυλακτιδίου 

ςχετίηονται με τθν εναντιομερικι κακαρότθτα των ςτερεο-ςυμπολυμερϊν 

γαλακτικοφ οξζοσ. 

  Σο PLA μπορεί να παραχκεί ςε μια τελείωσ άμορφθ ι ζωσ και 40% 

κρυςταλλικι δομι. Για να προςδιοριςτοφν τα επίπεδα κρυςταλλικότθτασ με 

κερμιδομετρία διαφορικισ ςάρωςθσ (DSC), θ τιμι που αναφζρεται ςυχνότερα ςτθ 

βιβλιογραφία ςχετικά με τθν ενκαλπία τιγματοσ PLA με 100% κρυςταλλικότθτα, 

είναι 93 Jg-1. Θ κρυςταλλοποίθςθ του άμορφου PLA, μπορεί να ξεκινιςει ςε 

κερμοκραςίεσ μεταξφ 75 ° C και του ςθμείου τιξεωσ. 
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 Θ τυπικι κερμοκραςία υαλϊδουσ μετάπτωςθσ του PLA (Tg) κυμαίνεται από 

50 °C ζωσ 80 °C, ενϊ θ κερμοκραςία τιξθσ (Tm) κυμαίνεται από 130 °C ζωσ 180 °C. 

Για το θμι-κρυςταλλικό PLA, το Tm είναι ςυνάρτθςθ των διαφορετικϊν παραμζτρων 

επεξεργαςίασ και τθσ αρχικισ δομισ PLA και μειϊνεται με τθν παρουςία μεςο-

λακτιδικϊν μονάδων ςτθ δομι του. Σόςο ο βακμόσ κρυςταλλικότθτασ όςο και θ 

κερμοκραςία τιξθσ των υλικϊν με βάςθ το PLA μποροφν να μειωκοφν με τυχαίο 

ςυμπολυμεριςμό με διαφορετικά μονομερι. 

 Θ επιφανειακι ενζργεια είναι ςθμαντικι ςε  διεργαςίεσ όπωσ θ εκτφπωςθ 

και επθρεάηει τθ διεπιφανειακι τάςθ. Θ επιφανειακι ενζργεια PLA που αποτελείται 

από 92% L-λακτίδιο και 8% μεςον-λακτίδιο βρζκθκε να είναι 49 mJ*m-2, γεγονόσ 

που υποδθλϊνει μια ςχετικά υδρόφοβθ δομι ςε ςφγκριςθ με αυτι άλλων 

βιοπολυεςτζρων. 

 Οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του PLA μποροφν να ποικίλουν, κυμαινόμενεσ από 

μαλακά και ελαςτικά υλικά μζχρι άκαμπτα και υψθλισ αντοχισ υλικά, ανάλογα  με  

παραμζτρουσ όπωσ κρυςταλλικότθτα, δομι πολυμεροφσ και μοριακό βάροσ, και 

επεξεργαςία (π.χ. προςανατολιςμόσ). Οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ μποροφν εφκολα να 

ρυκμιςτοφν ϊςτε να ικανοποιιςουν διαφορετικζσ εφαρμογζσ. Θ μθχανικι 

ςυμπεριφορά μπορεί επίςθσ να τροποποιθκεί με τθν παραςκευι κατάλλθλων 

ςυμπολυμερϊν [24].  

 

υςτήματα παράδοςησ με βάςη το PLA 

 

 Όλο και περιςςότερεσ μελζτεσ ζρχονται ςτο φωσ τθσ δθμοςιότθτασ, που 

αφοροφν τθ ςτοχευόμενθ παροχι βιοδραςτικϊν ενϊςεων ςε περιοχζσ του 

ςϊματοσ, ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί το κεραπευτικό δυναμικό και να 

ελαχιςτοποιθκοφν οι παρενζργειεσ. Πολλοί τφποι ςωματιδίων ζχουν δοκιμαςτεί ωσ 

εργαλεία διανομισ για βιοϊατρικζσ εφαρμογζσ, όπωσ λιποςϊματα, ςτερεά λιπιδικά 

νανοςωματίδια και βιοαποδομιςιμοι πολυεςτζρεσ όπωσ PLA και PLGA. Με τθν 

εξαιρετικι βιοςυμβατότθτα, τθ βιοαποικοδομθςιμότθτα, τθ μθχανικι αντοχι, τθ 

κερμικι κατεργαςία και τθ διαλυτότθτα ςε οργανικοφσ διαλφτεσ, το PLA μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να παράγει δομζσ προσ χοριγθςθ, όπωσ ςφαιρίδια, 

μικροκάψουλεσ, μικροςωματίδια, νανοςωματίδια, τροποποιθμζνα ι μθ. Σζτοιου 
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είδουσ δομζσ διερευνοφνται όλο και περιςςότερο με ςτόχο εφαρμογζσ 

παρατεταμζνθσ απελευκζρωςθσ και ςτοχευόμενθσ χοριγθςθσ φαρμάκων, 

πεπτιδίων, πρωτεϊνϊν και RNA ι DNA.  

 Όςον αφορά τθν απελευκζρωςθ φαρμάκου από MPs ι NPs, ο ρυκμόσ 

ελζγχεται  τόςο με τθ διάχυςθ του φαρμάκου όςο και με τθν αποικοδόμθςθ του 

πολυμεροφσ. Για να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ χοριγθςθσ φαρμάκου, 

ο ζλεγχοσ του μεγζκουσ των ςωματιδίων και τθσ κατανομισ του μεγζκουσ των 

ςωματιδίων είναι κρίςιμοσ, κακϊσ τα μικρότερα ςωματίδια και οι μικρότερεσ 

κατανομζσ μεγζκουσ διευκολφνουν τον ςχεδιαςμό ςτοχευμζνων ςυςτθμάτων 

χοριγθςθσ φαρμάκων [24]. 

 

1.7 Methyl orange 

 

Θ υδρόφιλθ ουςία που χρθςιμοποιικθκε αντί φαρμάκου, ανικει ςτισ 

αηωενϊςεισ, είναι ευδιάλυτθ ςτο νερό και ζχει μοριακό τφπο C14H14N3NaO3S και % 

w/w ςφςταςθ C 51,37%, H 4,31%, N 12,84%, Na 7,02%, O 14,66%, S 9,80%. 

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ δείκτθσ ςε ογκομετριςεισ αςκενϊν βάςεων από ιςχυρά 

οξζα,  κακϊσ παρουςιάηει μεταβολι χρϊματοσ από το ερυκρό προσ το κίτρινο 

κακϊσ αυξάνεται θ αλκαλικότθτα του διαλφματοσ. 

 

 

1.8 Μζθοδοι ενθυλάκωςησ δραςτικών ουςιών ςε πολυμερικά μικρο-νάνο 

ςφαιρίδια 

 

 Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν αναπτυχκεί πολυάρικμεσ μζκοδοι για τθν 

ενκυλάκωςθ κεραπευτικϊν ουςιϊν ςε πολυμερικά μικρο- και νάνο- ςωματίδια, θ 

επιλογι των οποίων εξαρτάται από τισ ιδιότθτεσ του πολυμεροφσ και του φαρμάκου 

κακϊσ και από τθ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ. Οι επαγωγικζσ μζκοδοι (‘bottom – 

up’) περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία μικρο-νανο φορζων, μζςω διεπιφανειακϊν 

πολυμεριςμϊν και πολυμεριςμϊν κακίηθςθσ. φμφωνα με τισ μεκόδουσ 

πολυμεριςμοφ, χρθςιμοποιείται ζνα μονομερζσ ωσ εκκινθτισ. Παρά το γεγονόσ ότι 

δθμιουργοφνται φορείσ με ακριβζσ μζγεκοσ και ςχιμα, τζτοιου είδουσ τεχνικζσ 

https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82
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περιορίηονται κακϊσ δεν είναι όλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται 

βιοαποικοδομιςιμα, ζτςι υπολείμματα από τα αντιδραςτιρια που 

χρθςιμοποιοφνται είναι πικανό να παραμείνουν ςτισ δομζσ . Θ λφςθ ςτο πρόβλθμα 

είναι θ χριςθ ιδθ ςυντεκειμζνων και επαρκϊσ χαρακτθριςμζνων πολυμερϊν, με 

πρόςκετεσ λειτουργίεσ. Αυτι θ τεχνικι ανικει ςτθ κατθγορία των απαγωγικϊν 

μεκόδων ( ‘top – down’) και περιλαμβάνει μεκόδουσ παραςκευισ φορζων μζςω τθσ 

αυτο-οργάνωςθσ (self-assembling) μπλοκ ςυμπολυμερϊν, θ οποία μπορεί να ςυμβεί 

κατά τθ διάρκεια τθσ νανοκαταβφκιςθσ, τθσ γαλακτωματοποίθςθσ και τθσ 

εξάτμιςθσ. Σεχνικζσ όπωσ θ Prolease, τεχνικζσ θλεκτροψεκαςμοφ και τεχνικζσ με 

βάςθ  μικρορευςτοειδι ςυςτιματα αναλφονται παρακάτω, ωςτόςο τρεισ από τισ 

πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ παραςκευισ μεγάλθσ ποικιλίασ μκρο- και 

νάνο- ςωματιδιακϊν φορζων είναι θ νανοκαταβφκιςθ, θ γαλακτωματοποίθςθ 

ελαίου ςε νερό (Oil / Water) δθλαδι θ δθμιουργία απλοφ γαλακτωμάτοσ, και θ 

γαλακτωματοποίθςθ νεροφ-ςε ζλαιο-ςε νερό (Water / Oil / Water) δθλαδι θ 

δθμιουργία διπλοφ γαλακτϊματοσ [25]. 

 

Σεχνικι ProLease  

 

Θ ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ ακεραιότθτασ των βιολογικϊν φαρμάκων, όπωσ των 

πρωτεΐνϊν, οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ τεχνικισ, θ οποία αρχικά 

χρθςιμοποιικθκε για τθν ενκυλάκωςθ τθσ ανκρϊπινθσ αυξθτικισ ορμόνθσ rhGH. 

τόχοσ ιταν θ δθμιουργία πολυμερικϊν μικροςφαίρϊν αργισ απελευκζρωςθσ.    

φμφωνα με τθν τεχνικι ProLease παράγονται μικροςφαίρεσ ςε πολφ χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ, όπου και ενςωματϊνονται  βιοδραςτικά πολυμερι, τα οποία με τθ 

ςειρά τουσ διευκολφνουν τθν αναςτολι τθσ βιολογικισ δραςτθριότθτασ. Σο 

πολυμερζσ και το ωφζλιμο φορτίο ψεκάηονται ςε ζνα δοχείο, όπου ψυχρό 

υγροποιθμζνο αζριο αναγκάηει τα ςταγονίδια του πολυμεροφσ να καταψυχκοφν 

αμζςωσ, με παράλλθλθ εξαγωγι  του διαλφτθ.  
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Νανοκαταβφκιςθ / Απομάκρυνςθ διαλφτθ 

 

 Θ νανοκαταβφκιςθ είναι μια απλι τεχνικι δθμιουργίασ ςφαιριδίων μικροφ 

μεγζκουσ (<100 nm), που απαιτεί ιπια ανάδευςθ κάτω από ελάχιςτθ πίεςθ. 

υγκεκριμζνα, το πολυμερζσ και το φαρμακευτικό προϊόν διαλφονται ςε ζναν 

οργανικό διαλφτθ ο οποίοσ ζχει αναμιχτεί με νερό. Σο διάλυμα ςτθ ςυνζχεια, 

προςτίκεται ςτάγδθν ςε ζνα υδατικό διάλυμα υπό ανάδευςθ. Χρθςιμοποιϊντασ τισ 

εγγενείσ ιδιότθτεσ διαλυτότθτασ και πθκτωματοποίθςθσ των πολυμερϊν, μποροφν 

να δθμιουργθκοφν αυκόρμθτα μικρο- και νανο- ςωματίδια. τθ ςυνζχεια, θ 

προςκικθ ενόσ διαλφματοσ πολυμερϊν και φαρμάκων ςε μια φάςθ μθ διαλυτι, 

οδθγεί ςε διαχωριςμό φάςεων και επομζνωσ ςε νανοκαταβφκιςθ ι ςυςςωμάτωςθ 

των πολυμερϊν ςε ςωματίδια. Θ καταβφκιςθ του υδρόφοβου πολυμεροφσ οδθγεί 

ςτιγμιαία ςτθν αυτο-οργάνωςθ ςφαιρϊν πυρινα-κελφφουσ, οι οποίεσ είναι οι 

πλζον ενεργειακά ςτακερζσ δομζσ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ το 

φάρμακο παγιδεφεται μζςα ςτον πολυμερικό πυρινα. Σζλοσ, ο οργανικόσ διαλφτθσ 

εξατμίηεται είτε με τθ βοικεια μειωμζνθσ πίεςθ είτε με περαιτζρω ανάδευςθ του 

διαλφματοσ  ςτθν περίπτωςθ που ο διαλφτθσ είναι ςχετικά πτθτικόσ [25]. 

 

 

 

Εικόνα 11: χθματικι περιγραφι τθσ νανοκαταβφκθςθσ ωσ τεχνικι δθμιουργίασ ςφαιριδίων μικροφ 

μεγζκουσ [25] . 

 

Ζνασ περιοριςμόσ αυτισ τθσ τεχνικισ είναι θ ανεπαρκισ παγίδευςθ των 

υδρόφιλων φαρμάκων που μποροφν να παραμείνουν ςτθν υδατικι φάςθ. 

Παρατθροφνται  χαμθλότερεσ αποδόςεισ τθσ παγίδευςθσ ςε ςφγκριςθ με τισ 

μεκόδουσ που βαςίηονται ςτθ δθμιουργία  γαλακτωμάτων.   
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 Σεχνικζσ θλεκτροψεκαςμοφ (Electrospraying Methods)  

 

 Οι μζκοδοι θλεκτροψεκαςμοφ αναφζρονται ςε τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν 

θλεκτροςτατικζσ δυνάμεισ ωσ κινθτιρια δφναμθ, για τθν καταςκευι νάνο- ι μίκρο-  

ςωματιδίων και ινϊν, ςτισ οποίεσ περιζχονται δραςτικζσ ουςίεσ. Θ αρχι τθσ τεχνικισ 

αυτισ βαςίηεται ςτθ δθμιουργία ενόσ φορτιςμζνου πίδακα υγροφ μζςω υψθλισ 

διαφοράσ δυναμικοφ, ο οποίοσ μπορεί -υπό ςυνκικεσ- να ςπάςει ςε μικρά 

ςταγονίδια με κακοριςμζνα μεγζκθ και ςχιματα. Για να επιτευχκεί αυτό, 

χρθςιμοποιείται ζνα διάλυμα πολυμεροφσ και φαρμάκου διαλυμζνο ςε ζναν 

αγϊγιμο διαλφτθ ενϊ παράλλθλα ρυκμίηονται οι παράμετροι τθσ ςυγκζντρωςθσ, 

του ρυκμοφ ροισ και τθσ εφαρμοηόμενθσ τάςθσ. Οι ρυκμοί απελευκζρωςθσ του 

φαρμάκου μποροφν  να ελεγχκοφν μεταβάλλοντασ τισ ςυγκεντρϊςεισ πολυμεροφσ, 

τθν ταχφτθτα ροισ, το μζγεκοσ ςωματιδίων και το πάχοσ του κελφφουσ, προσ μια 

κατεφκυνςθ δθμιουργίασ προφίλ απελευκζρωςθσ μθδενικισ τάξθσ. τα 

πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου περιλαμβάνονται οι υψθλζσ αποδόςεισ 

φορτίου, οι ςτενζσ κατανομζσ μεγζκουσ ςωματιδίων, κακϊσ και θ εφκολθ ςφνκεςθ 

των  ςωματιδίων λόγω τθσ επεξεργαςίασ που περιλαμβάνει ζνα μόνο ςτάδιο [25], 

[26]. 

 

 

Εικόνα 12 : χθματικι περιγραφι θλεκτροχδροδυναμικϊν τεχνικϊν για δθμιουργία ςφαιριδίων 

μικροφ μεγζκουσ [25]. 
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Μικρορευςτοειδι ςυςτιματα 

 

 Σα μικρορευςτοειδι ςυςτιματα με βάςθ τα ςταγονίδια είναι μια δθμοφιλισ 

μζκοδοσ ςφνκεςθσ φαρμακευτικϊν φορζων που μπορεί να παράγει ομοιογενι 

ςωματίδια φορτιςμζνα με φάρμακο, μικροκάψουλεσ, μικροφυςαλίδεσ και 

μικροπιγματα. Θ διατμθτικι τάςθ ςε ςυνδυαςμό με τθ διεπιφανειακι τάςθ μεταξφ 

μθ αναμίξιμων ρευςτϊν επιτρζπει τθν παραγωγι ςταγονιδίων, το μζγεκοσ των 

οποίων μπορεί να ελεγχκεί ρυκμίηοντασ τισ ταχφτθτεσ ροισ, το ιξϊδεσ διαλφματοσ 

και τθν επιφανειακι τάςθ. ε ςφγκριςθ με τισ μεκόδουσ αυτοςυναρμολόγθςθσ, τα 

ςωματίδια που παράγονται είναι τυπικά μεγαλφτερα (δθλαδι μικρο-κλίμακα). 

Σζτοιοι φορείσ είναι ικανοί να παρζχουν υψθλι φόρτωςθ ι ενκυλάκωςθ φαρμάκου 

και να διατθροφν τθν παρατεταμζνθ απελευκζρωςθ φαρμάκου για ςχετικά μεγάλεσ 

περιόδουσ. Θ ρφκμιςθ του προφίλ απελευκζρωςθσ του φαρμάκου μπορεί επίςθσ να 

επιτευχκεί προςαρμόηοντασ τθν εςωτερικι δομι τζτοιων ςταγονιδίων (π.χ. διπλά ι 

πολλαπλά γαλακτϊματα) που επιτρζπουν τθν ταυτόχρονθ χοριγθςθ πολλαπλϊν 

φαρμάκων [26]. 

 

 

  1.8.1 Μζθοδοσ του διπλοφ γαλακτώματοσ 

 

 Ο όροσ γαλάκτωμα περιγράφει ζνα ςφςτθμα δφο μθ αναμίξιμων ουςιϊν 

όπου θ μία φάςθ (εςωτερικι), είναι διαςπαρμζνθ με τθ μορφι ςταγόνων μζςα ςτθν 

άλλθ φάςθ (ςυνεχισ ι εξωτερικι).  Σα γαλακτϊματα ανάλογα με τισ διαςτάςεισ των 

διεςπαρμζνων ςταγονιδίων χωρίηονται ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ, κακϊσ επίςθσ 

ανάλογα με τθ ςφςταςθ τθσ κάκε φάςθσ  διακρίνονται ςε Oil in Water: λάδι ςε νερό 

Ο/W , ςε  Water in Oil:  νερό ςε λάδι  W/O  ι ςε διπλά γαλακτϊματα Water in Oil ,in 

Water W/O/W ι Oil in Water in Oil Ο/W/O. ε τζτοιου είδουσ τεχνικζσ είναι βαςικόσ 

ο ρόλοσ του γαλακτωματοποιθτι, ο οποίοσ προςδζνεται ςτθν επιφάνεια των 

ςχθματιςμζνων ςφαιρϊν, αποτρζποντασ τθν επαναςφνδεςθ τουσ . 

 Θ τεχνικι γαλακτωματοποίθςθσ O/W είναι κατάλλθλθ για παγίδευςθ 

υδρόφοβων φαρμάκων και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν υψθλότερθ 
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αποτελεςματικότθτα φόρτωςθσ φαρμάκου και ενκυλάκωςθσ ςε ςφγκριςθ με τθ 

νανοκαταβφκιςθ, κακϊσ επίςθσ είναι δυνατι θ πλιρθσ αφαίρεςθ του διαλφτθ. τθ 

τεχνικι των απλϊν γαλακτωμάτων απαιτείται το φάρμακο να είναι διαλυτό ςε ζνα, 

μθ αναμίξιμο με το νερό οργανικό διαλφτθ, όπωσ το διχλωρομεκάνιο ι ο οξικόσ 

αικυλεςτζρασ, και θ οργανικι φάςθ γαλακτωματοποιείται υπό ζντονθ διατμθτικι 

τάςθ ςε υδατικι φάςθ, που περιζχει κατάλλθλεσ ποςότθτεσ μιασ 

επιφανειοδραςτικισ ουςίασ.  Ο οργανικόσ διαλφτθσ αφινεται να εξατμιςτεί 

επιτρζποντασ τθν αυτο-οργάνωςθ των μικρο- και νάνο- ςωματιδίων. Ωςτόςο, 

απαιτείται μια πρόςκετθ ειςροι ενζργειασ, όπωσ θ παραμονι ςε υπεριχουσ  ι 

ομογενοποίθςθ. 

 Βιομθχανίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τομζα των τροφίμων και των 

καλλυντικϊν, δείχνουν ενδιαφζρον για τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ τζτοιων ςφνκετων 

ςυςτθμάτων, ενϊ ο τομζασ των φαρμακευτικϊν προϊόντων είναι ο κφριοσ τομζασ 

εφαρμογισ τουσ, κακϊσ τα διπλά γαλακτϊματα  W/O/W ζχουν ερευνθκεί κυρίωσ 

ωσ μζςα μεταφορασ για διάφορα υδρόφιλα φάρμακα (εμβόλια, βιταμίνεσ, ζνηυμα, 

ορμόνεσ). Οι εςϊκλειςτεσ δραςτικζσ ουςίεσ μποροφν να μεταναςτεφςουν από τθν 

εξωτερικι ςτθν εςωτερικι φάςθ των γαλακτωμάτων πολλαπλοφ τφπου, με 

ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ [27] . 

 Σα διπλά γαλακτϊματα παραςκευάηονται με δφο γαλακτωματοποιθτζσ 

αντίκετθσ διαλυτότθτασ (υδατοδιαλυτοφσ και ελαιοδιαλυτοφσ) και παρουςιάηουν 

πολλζσ ενδιαφζρουςεσ δυνατότθτεσ για τθν ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ χθμικϊν 

ουςιϊν που είναι παγιδευμζνεσ ςτα εςωτερικά ςταγονίδια. υγκεκριμζνα, το διπλό 

γαλάκτωμα (W/O/W) χρθςιμοποιείται για τθν ενκυλάκωςθ υδρόφιλων φαρμάκων 

και πρωτεϊνϊν. Μποροφν να διακρικοφν διαφορετικζσ  φάςεισ, οι οποίεσ 

διαχωρίηονται μεταξφ τουσ από ζνα λεπτό υμζνιο, το γαλακτωματοποιθτι. ε αυτι 

τθ μζκοδο, το φάρμακο διαλφεται ςε ζνα μικρό όγκο μιασ υδατικισ φάςθσ και  

γαλακτωματοποιείται με ι χωρίσ επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ, ςε μια οργανικι φάςθ 

που περιζχει το πολυμερζσ. Σο γαλάκτωμα W/O που ςχθματίηεται ςτθ ςυνζχεια 

διαςκορπίηεται ςε μεγαλφτερο όγκο υδατικισ φάςθσ μαηί με μια 

επιφανειοδραςτικι ουςία, για να ςχθματιςτεί το διπλό γαλάκτωμα W/O/W. Οι 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία ςτακερϊν μικρο- και νάνο-δομϊν με 

ενκυλακωμζνθ δραςτικι ουςία είναι δφο. Πρϊτον να προςδωκεί μεγάλθ ποςότθτα 
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ενζργειασ ανά μονάδα χρόνου ϊςτε να διαςπαςτοφν οι μεγάλεσ ςφαίρεσ του 

γαλακτϊματοσ ςε μικρότερεσ και να υπάρξει καλι διαςπορά των ςφαιριδίων, και 

δεφτερον να προςτεκεί κατάλλθλθ ποςότθτα ςτακροποιθτι ϊςτε να  

δθμιουργθκοφν ςτακερζσ δομζσ. Σζλοσ είναι απαραίτθτο, το διάλυμα να υποβλθκεί 

ςε εξάτμιςθ του παραμζνοντοσ οργανικοφ διαλφτθ, αποδίδοντασ μικρο-νανο 

ςωματίδια ςτα οποία βρίςκεται ενκυλακωμζνθ θ δραςτικι ουςία [28].  

 

 

 

 

Εικόνα 13 : χθματικι περιγραφι τθσ τεχνικισ ‘διπλοφ γαλακτϊματοσ’ για τθ δθμιουργία 

φαρμακευτικϊν φορζων [28]. 

 

 

1.8.2 Γαλακτωματοποιητζσ , Επιφανειοδραςτικζσ Ενώςεισ  

 

 Γαλακτωματοποιθτζσ είναι ενϊςεισ που ζχουν τθν ιδιότθτα να μειϊνουν τθν 

επιφανειακι τάςθ των διεπαφϊν από τισ οποίεσ προςροφϊνται και να 

αναδομοφνται, μειϊνοντασ ζτςι τθν ελεφκερθ ενζργεια του Gibbs [30]. Πιο 

υγκεκριμζνα, τα μόρια των γαλακτωματοποιθτϊν διαχζονται από τθ φάςθ που 

είναι διαλυτοποιθμζνα ςε μια διεπιφάνεια, υπερνικοφν το φράγμα απορρόφθςθσ 

και προςροφϊνται, επιτυγχάνοντασ ζτςι μια κερμοδυναμικά προτιμϊμενθ δομι . 
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Αποτελοφνται από μια υδρόφιλθ κεφαλι από πολικζσ ομάδεσ (υδροξφλια, 

καρβοξφλια, ιοντικζσ ομάδεσ) θ οποία ενϊνεται με μια υδρόφοβθ απόλιξθ από 

υδρογονάνκρακεσ (αλειφατικοφσ ι αρωματικοφσ), γεγονόσ το οποίο τουσ προςδίδει 

τθν ιδιότθτα να αναδιατάςςονται ςτισ διεπιφάνειεσ υδάτινων-οργανικϊν  

διαλυμάτων. Για τθ δθμιουργία Ο/W γαλακτϊματοσ λαμβάνεται υπόψθ ότι για να 

αυξθκεί θ διεπιφάνεια oil – water κατά ΔΑ χρειάηεται να προςφζρουμε ζργο ΔG= 

γ*ΔΑ , όπου γ είναι θ διεπιφανειακι τάςθ. Για δεδομζνθ ροι ενζργειασ κατά τθ 

διάρκεια τθσ γαλακτωματοποίθςθσ, θ τελικι κατανομι του μεγζκουσ των 

ςωματιδίων κακορίηεται από τον χρόνο που χρειάηεται θ επιφάνεια ϊςτε να 

καλυφκεί από τον γαλακτωματοποιθτι, ςυγκρινόμενθ με τον χρόνο ςυνζνωςθσ των 

ςταγόνων (droplet collisions) [29]. 

 

Εικόνα 14 : Λειτουργία επιφανειοδραςτικϊν ενϊςεων [29]. 

 

 Σο ζργο που χρειάηεται να παραχκεί για τθ διάςπαςθ ςταγονιδίων ςε μικρά 

ςφαιρίδια, των οποίων θ επιφάνεια είναι πολφ κυρτι αυξάνεται κατά 1000 φορζσ, 

διότι απαιτείται θ εφαρμογι μιασ δφναμθσ διάςπαςθσ που κα υπερνικιςει τισ 

δυνάμεισ που ςυγκρατοφν τθ μεγαλφτερθ ςφαίρα ενωμζνθ. Για να διαςπαςτεί μια 

ςφαίρα ακτίνασ α, χρειάηεται μια εξωτερικι πίεςθ 
  

 
 = 

  

  
 , όπου ΔΡ είναι θ πίεςθ 

Laplace.  

Σα χαρακτθριςτικά που ςυγκεντρϊνει ζνασ αποτελεςματικόσ 

γαλακτωματοποιθτισ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 1) Μειϊνει γριγορα τθν επιφανειακι 
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τάςθ ςτθ διεπιφάνεια water – oil , 2) Δεςμεφεται γριγορα ςτθ διεπιφάνεια, 3) 

Αποτρζπει τθν επαναδθμιουργία ςυςςωματωμάτων.  

 Θ ςυγκζντρωςθ του γαλακτωματοποιθτι επθρεάηει τθν αναλογία 

επιφάνειασ προσ όγκο των δομϊν που δθμιουργοφνται, δθλαδι  το μζγεκοσ τουσ.  

Όταν θ ςυγκζντρωςθ είναι χαμθλι οι θλεκτροςτατικζσ αλλθλεπιδράςεισ 

καταςτζλλονται και τα αρχικά ςταγονίδια ςυςςωματϊνονται ζωσ ότου 

επικαλυφκοφν με ζνα πυκνό ςτρϊμα γαλακτωματοποιθτι. Αντίκετα, όταν υπάρχει 

υψθλι ςυγκζντρωςθ γαλακτωματοποιθτι, δθμιουργοφνται μικκφλια και το μζγεκοσ 

των δομϊν εξαρτάται από το είδοσ του γαλακτωματοποιθτι.  Μόλισ ςχθματιςτεί το  

γαλάκτωμα, ο κφριοσ παράγοντασ που κακορίηει τθ ςτακερότθτα είναι το εφροσ των 

αλλθλεπιδράςεων μεταξφ  των γειτονικϊν ςταγονιδίων. 

 Σο προςτατευτικό φράγμα που δθμιουργείται ςτθν επιφάνεια τθσ ςταγόνασ  

είναι πιο αποτελεςματικό ςτθν κυρτι πλευρά τθσ διεπαφισ ελαίου-νεροφ, όταν 

δθλαδι διαβρζχεται από τθ ςυνεχι φάςθ. Θ ελεφκερθ ενζργεια τθσ αυκόρμθτθσ 

εκρόφθςθσ ΔGd είναι ανάλογθ προσ [ (      )] , όπου r είναι θ ακτίνα των 

ςωματιδίων και κ γωνία επαφισ, θ οποία κακορίηει  τθ κζςθ ενόσ  ςωματιδίου  ςε 

ςχζςθ με τθ διεπαφι. Όςο θ γωνία επαφισ  δεν είναι πολφ κοντά ςτισ 0° ι ςτισ  

180°, το ΔGd  είναι πολφ υψθλό ςε ςφγκριςθ με τθ κερμικι ενζργεια (kT), και ζτςι θ 

προςρόφθςθ μπορεί να κεωρθκεί  μθ αναςτρζψιμθ, προςδίδοντασ ζτςι ςτθ δομι 

μια χαρακτθριςτικι ςτακερότθτα [29]. 
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2. Πειραματικό  Μέρος
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2.1 Πρϊτεσ φλεσ - Αντιδραςτήρια 

 

Σα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν  για τθ δθμιουργία πολυμερικϊν μικρο-

ςφαιριδίων ςτα οποία κα ενκυλακϊνονται δραςτικζσ ουςίεσ, κακϊσ και των 

ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, είναι τα ακόλουκα:  

 

 Poly Lactic Acid (PLA) 2003D: υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ, ειδικό βάροσ: 1,24 

,κερμοκραςία τιξθσ: 210°C, NatureWorks.  

 Methyl orange (C14H14N3NaO3S): Κατά IUPAC 4-διμεκυλ-αμινο-αηω-βενηενο-

4'-ςουλφανιλικό νάτριο, molecular weight: 327,33 g/mol, Fisher Scientific .  

 Polyvinyl Alcohol (PVA) [CH2CH (OH)] n: 86-89% hydrolyzed, low molecular 

weight, density 1,19 - 1,31 g/cm3. 

 Dichloromethane (CH2Cl2): 99,99%, Fisher Scientific. 

 Citric Acid Monohydrate (C6H8O7H2O) : 99,5% , Sigma Aldrich. 

 Disodium phosphate dehydrate (C6H8O7H2O) : 99%, Sigma Aldrich.  

 

2.2 Οργανολογία – Πειραματικόσ εξοπλιςμόσ 

 

2.2.1 υςκευή υπερήχων  

 

Ο εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςφνκεςθ των 

ςφαιριδίων περιελάμβανε, ζνα λουτρό υπεριχων τφπου S30H Elmasonic, το οποίο 

είχε μζγιςτθ ιςχφ 80 Watt.  

τθ ςυνζχεια, προκειμζνου να βελτιςτοποιθκεί θ διαδικαςία ςφνκεςθσ, 

χρθςιμοποιικθκε μια ςυςκευι υπεριχων με ακροφφςιο (probe sonicator). Οι λόγοι 

για τουσ οποίουσ απαιτικθκε θ χριςθ του probe sonicator είναι διότι χρειαηόταν να 

προςδοκεί μεγαλφτερθ ενζργεια ανά μονάδα χρόνου, ϊςτε αφενόσ να διαςπαςτοφν 

οι μεγάλεσ ςφαίρεσ ςε μικρότερεσ οι οποίεσ  ςτακεροποιοφνται με το PVA, και 

αφετζρου για να πραγματοποιθκεί καλφτερθ διαςπορά των ςφαιριδίων. Επιπλζον, 

θ χριςθ του probe sonicator παρείχε τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ διαφόρων 

παραμζτρων, οι τιμζσ των οποίων, υπάρχουν ςτθ βιβλιογραφία. Ζτςι 

χρθςιμοποιικθκε θ ςυςκευι υπεριχων Vibra Cell VCX, μζγιςτθσ ιςχφοσ 750 W και 
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τάςθσ 230 V. Επιλζχκθκε ζνα ακροφφςιο διαμζτρου 19 mm για όλα τα πειράματα, 

ενϊ θ ιςχφσ, θ διάρκεια των υπεριχων και των παφςεων και θ κερμοκραςία 

ρυκμιηόταν κατάλλθλα από το μενοφ πλοιγθςθσ [31].  

 

 

 

 

Εικόνα 15:  χθματικι απεικόνιςθ του Probe Sonicator και φωτογραφία διάταξθσ εργαςτθρίου 

 

 

2.2.2 Φυγόκεντροσ 

 

Χρθςιμοποιικθκε θ φυγόκεντροσ HERMLE Labortechnik Z 366 για τον 

διαχωριςμό των ςφαιριδίων από το υπερκείμενο υγρό, κακϊσ και για τθ ςυλλογι 

τουσ ζπειτα από τθν ζκπλυςθ . Θ ςυχνότθτα περιςτροφισ, θ επιτάχυνςθ και θ 

επιβράδυνςθ περιςτροφισ κακϊσ και τα αντίςτοιχα χρονικά διαςτιματα 

φυγοκζντρθςθσ, ρυκμίηονταν κατάλλθλα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. 
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2.2.3  υςκευή λυοφιλίωςησ 

 

 Για τθν πλιρθ απομάκρυνςθ τθσ υγραςίασ τόςο από το εςωτερικό των 

ςφαιριδίων όςο και από τισ διεπιφάνειεσ τουσ, χρθςιμοποιικθκε θ ςυςκευι 

λυοφιλίωςθσ CHRIST ALPHA 1-4 B. Braun Biotech International. Λυοφιλίωςθ 

(Lyophilization) είναι θ διαδικαςία πλιρουσ ξιρανςθσ   ενόσ υλικοφ μζςω απευκείασ  

κεξάχνωςθσ του περιεχόμενου νεροφ. 

H αρχι τθσ μεκόδου αυτισ, ςυνίςταται ςτθ μετάβαςθ μιασ ουςίασ από τθ 

ςτερει ςτθν αζρια φάςθ απ’ ευκείασ με εξάχνωςθ, χωρίσ να περάςει από το ςτάδιο 

τθσ υγρισ φάςθσ. Θ διαδικαςία τθσ λυοφιλίωςθσ περιλαμβάνει τρία ςτάδια :  

Σθν ψφξθ, όπου το υλικό ψφχεται ςε χαμθλι κερμοκραςία για να υπάρξει 

μετατροπι του νεροφ ςε πάγο, τθν πρωτογενι ξιρανςθ, όπου το υλικό τοποκετείται 

ςε αεροςτεγι χϊρο με μειωμζνθ πίεςθ ςε ςθμείο κάτω από τριπλό ςθμείο του 

νεροφ, ϊςτε ο κρυςταλλικόσ πάγοσ που ζχει δθμιουργθκεί να απομακρυνκεί με 

εξάχνωςθ. Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρωτογενοφσ ξιρανςθσ, το προϊόν μπορεί 

ακόμθ να περιζχει 15-20% μθ παγωμζνου νεροφ. Σζλοσ ακολουκεί θ δευτερογενισ 

ξιρανςθ, όπου ςτθν φάςθ αυτι, ςυνικωσ εφαρμόηεται θ χαμθλότερθ δυνατι 

πίεςθ, και το μθ παγωμζνο νερό εκροφάται . 

 Πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου ςτθ παροφςα εργαςία, περιλαμβάνουν  

τθ αναςτολι τθσ λειτουργίασ των μικροοργανιςμϊν και των ενηφμων, κακϊσ και τθ  

διευκόλυνςθ τθσ κονιορτοποίθςθσ του παραγόμενου γαλακτϊματοσ. 

 

 

2.2.4 υςκευή διςκιοποίηςησ (tablet press) 

 

Χρθςιμοποιικθκε ακόμα, μια ςυςκευι διςκιοποίθςθσ με το οποίο 

ςυμπιζςτθκε το παραγόμενο υλικό, ςε μορφι διςκίων. Σο Tablet Press RIVA S.A. 

MINIPRESS MII 186 παρζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπιζηει φαρμακευτικά υλικά που 

είναι ςε μορφι ςκόνθσ δθμιουργϊντασ διςκία.  Ο ςχθματιςμόσ διςκίων λαμβάνει 

χϊρα με τθ ςυνδυαςμζνθ δράςθ ςυμπίεςθσ δφο μεταλλικϊν ράβδων. Θ ςκόνθ 

τοποκετείται ςε μια κοιλότθτα, το βάκοσ τθσ οποίασ προςαρμόηεται με μθχανικό 

τρόπο. Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ ςυμπίεςθσ, οι ράβδοι που είναι ςτθ κορυφι 
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κινοφνται προσ τθ ράβδο που είναι ςτο κάτω μζροσ. Θ τελικι απόςταςθ μεταξφ των 

δφο ράβδων κακορίηει το πάχοσ και τθ ςκλθρότθτα των παραγόμενων διςκίων ενϊ 

το βάκοσ τθσ κοιλότθτασ ςτθν οποία ειςάγεται θ ςκόνθ, κακορίηει τθ μάηα τουσ. Θ 

αρχι λειτουργίασ του μθχανιματοσ βαςίηεται ςτθν υδραυλικι πίεςθ, που είναι 

απόρροια μθχανικισ δφναμθσ [33]. 

 

 

 

Εικόνα 16: υςκευι διςκιοποίθςθσ – Tablet Press εργαςτθρίου 

 

 

 

2.2.5 υςκευή μζτρηςησ ςκληρότητασ διςκίων (Hardness test) 

 

Κατά τθ διάρκεια χριςθσ τθσ παραπάνω ςυςκευισ διςκιοποίθςθσ, ιταν 

απαραίτθτο να γίνεται, ταυτόχρονα, ζλεγχοσ για τθ ςκλθρότθτα των παραγόμενων 

διςκίων, κακϊσ το χαρακτθριςτικό αυτό και ςυνεπϊσ θ δφναμθ κραφςθσ ζχει άμεςθ 

επίδραςθ ςτθ ταχφτθτα διάςπαςθσ τουσ. Ο ζλεγχοσ τθσ ςκλθρότθτασ των διςκίων 

είναι μια εργαςτθριακι τεχνικι που χρθςιμοποιείται από τθ φαρμακευτικι 

βιομθχανία για τθ δοκιμι του ςθμείου κραφςθσ και τθσ δομικισ ακεραιότθτασ ενόσ 

διςκίου. Για τον ςκοπό αυτό, χρθςιμοποιικθκε το Tablet Hardness tester TBH 125 D 

τθσ ERWEKA. Θ βαςικι του λειτουργία ςυνοψίηεται ςτθ ςυμπίεςθ και κραφςθ των 
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παραγόμενων διςκίων και θ ταυτόχρονθ μζτρθςθ των γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τουσ ( πάχοσ, διάμετροσ) κακϊσ και τθσ δφναμθσ κραφςθσ [32]. 

 

 

Εικόνα 17: υςκευι μζτρθςθσ ςκλθρότθτασ διςκίων εργαςτθρίου 

 

 

2.2.6 Διάταξη διαλυτοποίηςησ διςκίων (Dissolution test) 

 

Χρθςιμοποιικθκε μια διάταξθ διαλυτοποίθςθσ διςκίων, θ οποία 

αποτελοφνταν από τισ εξισ ςυςκευζσ: τθ ςυςκευι διαλυτοποίθςθσ, μια 

περιςταλτικι αντλία και ζναν αυτόματο δειγματολιπτθ. Σο Semi- Automated 

Dissolution Test Instrument PT-DT70, PHARMA TEST, είναι μια διάταξθ που 

αποτελείται από 7 δοχεία τα οποία βρίςκονται ςε ζνα γυάλινο λουτρό, και φζρουν 

ςτο επάνω μζροσ τουσ ζνα περιςτρεφόμενο μεταλλικό ζλικα. Σόςο θ ταχφτθτα 

περιςτροφισ των ελίκων, όςο και θ κερμοκραςία του λουτροφ μποροφν να 

ρυκμιςτοφν και να διατθρθκοφν ςτακερζσ, ανάλογα με το εκάςτοτε πείραμα. Θ 

ςυχνότθτα περιςτροφισ μπορεί να ρυκμιςτεί ςτο εφροσ 20-250 rpm. Σο μζςο 

διαλυτοποίθςθσ και τα διςκία προσ διάλυςθ, τοποκετοφνται ςτα δοχεία και 

πωματίηονται *33+. 
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Εικόνα 18  υςκευι διαλυτοποίθςθσ διςκίων 

 

Με τθ βοικεια μιασ περιςταλτικισ αντλίασ, λαμβάνεται δείγμα (υγρό) από τα 7 

δοχεία. Ο μθχανιςμόσ τθσ αντλίασ, παρζχει τθ δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ 

ποςότθτασ του δείγματοσ που λαμβάνεται κάκε φορά. Ο χρόνοσ τθσ κάκε 

δειγματολθψίασ ρυκμίηεται ςτθν αρχι του πειράματοσ, ςε ίςα ι διαφορετικά 

χρονικά διαςτιματα. Σζλοσ, τα δείγματα μζςω ειδικϊν καλωδίων τοποκετοφνται ςε 

δειγματολθπτικοφσ ςωλινεσ οι οποίοι ανανεϊνονται αυτόματα για τθν επόμενθ 

δειγματολθψία, με τθ βοικεια του αυτόματου δειγματολιπτθ.  

 

 

Εικόνα 19: Αυτόματοσ δειγματολιπτθσ του Dissolution Test Instrument 

 

2.2.7 Φαςματοφωτόμετρο υπεριϊδουσ – ορατήσ ακτινοβολίασ  

 

το τελικό ςτάδιο τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, χρθςιμοποιικθκε το 

φαςματοφωτόμετρο υπεριϊδουσ – ορατισ ακτινοβολίασ UV-IR Jasco V-630, 

προκειμζνου να μελετθκεί θ μεταβολι (αφξθςθ) τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ ουςίασ που 
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ενκυλακϊκθκε, ςτο μζςο διάλυςθσ, και ςυνεπϊσ το προφίλ απελευκζρωςθσ τθσ. H 

επίδραςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ πάνω ςτθν φλθ ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθν απορρόφθςθ ενζργειασ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ του θλεκτρομαγνθτικοφ 

φάςματοσ. Θ απορρόφθςθ του φωτόσ (A) και θ ςυγκζντρωςθ τθσ ουςίασ ςυνδζονται 

με τθν παρακάτω ςχζςθ – νόμο των Beer- Lambert [36]. 

 

                                        (1) 

 

C : θ ςυγκζντρωςθ τθσ ουςίασ ςε g/lt 

b: το μικοσ διανυκείςασ διαδρομισ μζςα ςτο διάλυμα (αντιςτοιχεί ςτο πάχοσ τθσ 

κυψελίδασ) 

α: θ ςτακερά αναλογίασ - απορροφθτικότθτα. 

Σα μεγζκθ b και α ςε κάκε μζτρθςθ ςτο φαςματοφωτόμετρο είναι ςτακερά, 

(a*b=0,04J*L/g) με αποτζλεςμα θ απορρόφθςθ Α να είναι ανάλογθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ C. Αυτι θ αναλογία χρθςιμοποιείται παρακάτω, για τθ βακμονόμθςθ 

του φωτόμετρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα20:  Θ ςχζςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ με τθν απορρόφθςθ, ςτο φαςματοφωτόμετρο υπεριϊδουσ – 

ορατοφ 

 

 

 

 

A = a* b* C 
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2.2.8 Φαςματοφωτόμετρο μεταςχηματιςμοφ Fourier (FTIR) 

 

τα πλαίςια του χαρακτθριςμοφ των παραγόμενων ςφαιριδίων,  μελετικθκε το 

φάςμα απορρόφθςθσ υπερφκρου μζςω του φαςματοφωτόμετρου 

μεταςχθματιςμοφ Fourier (FTIR) Agilent, Cary 630 FTIR-ATR. Σο φάςμα αυτό 

αποτελεί κεμελιϊδθ ιδιότθτα κάκε μορίου και χρθςιμεφει τόςο ςτθν ποιοτικι 

ανάλυςθ όςο και ςτθν απόδοςθ τθσ μοριακισ δομισ μιασ ζνωςθσ, παρζχοντασ 

πλθροφορίεσ για τθ φφςθ των ατόμων που βρίςκονται ςτο μόριο, κακϊσ και τθ 

διάταξι τουσ ςτον χϊρο.Tο βαςικό πλεονζκτθμα τθσ FTIR φαςματοςκοπίασ ζναντι 

των παραδοςιακϊν φαςματοφωτόμετρων διαςποράσ, είναι ότι γίνεται χριςθ 

ςυμβολόμετρου αντί μονοχρωμάτορα, γεγονόσ που επιτρζπει να κατευκφνονται 

ςτον ανιχνευτι όλεσ οι ςυχνότθτεσ ταυτόχρονα. Θ πλθροφορία που λαμβάνεται 

καταγράφει τισ μεταβολζσ του ανιχνευτι ςυναρτιςει του χρόνου (time domain 

spectrum). Σα δεδομζνα υπόκεινται ςε μακθματικι επεξεργαςία με τθ χριςθ του 

μεταςχθματιςμοφ Fourier, όπου τελικά μετατρζπονται ςτο λθφκζν φάςμα IR, το 

οποίο αναπαριςτά τθν ζνταςθ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ (frequency domain 

spectrum) [35], [37] . 

 

2.2.9 Ηλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςησ (SEM)  

 

Θ μικροδομι και θ ςτοιχειακι ανάλυςθ των παραγόμενων ςφαιριδίων  

μελετικθκαν με θλεκτρονικι μικροςκοπία ςάρωςθσ (SEM), ςε ςυνδυαςμό με  

φαςματόμετρο ενεργειακισ διαςποράσ ακτίνων Χ (EDS). Ζνα PHILIPS Quanta Inspect 

(FEI Company) μικροςκόπιο με νιμα 149 W, 25 KV εξοπλιςμζνο με EDAX GENESIS 

(AMETEX PROCESS & 150 ANALYTICAL INSTRUMENTS) χρθςιμοποιικθκε για τον 

ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςμό. Θ δυνατότθτα εςτίαςθσ και προςαρμογισ τθσ 

μεγζκυνςθσ ςε ζνα ευρφ πεδίο, θ καλι ευκρίνεια εικόνασ και θ ελάχιςτθ 

προετοιμαςία του δείγματοσ, είναι μερικοί από τουσ λόγουσ που το SEM 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ.  

τα δείγματα προσ μελζτθ, αρχικά εναποτζκθκε ζνα λεπτό υμζνιο χρυςοφ, 

ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ εξζταςθ τουσ -ωσ μθ αγϊγιμα υλικά.  τθ ςυνζχεια, τα 
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δείγματα τοποκετικθκαν ςτον -υπό κενό- κάλαμο και θ επιφάνεια τουσ ςαρϊκθκε 

από δζςμθ τθ θλεκτρονίων. Θ δζςμθ αυτι παράγεται από κερμιονικι εκπομπι 

νιματοσ βολφραμίου θ οποία λειτουργεί ωσ κάκοδοσ,  λόγω τθσ ανάπτυξθσ 

διαφοράσ δυναμικοφ. Κατά τθ πρόςπτωςθ τθσ δζςμθσ ςτθν επιφάνεια του 

δείγματοσ, θλεκτρόνια ειςχωροφν ςε βάκοσ τθσ τάξεωσ του 1 μm και ςτθ ςυνζχεια 

προκαλοφν εκπομπι δευτερογενϊν (secondary) και οπιςκοςκεδαηόμενων 

(backscattered) θλεκτρονίων, κακϊσ και ακτίνων Χ. Όλα τα προϊόντα εκπομπισ 

ςυλλζγονται από διαφορετικοφσ ανιχνευτζσ και με κατάλλθλθ επεξεργαςία 

μετατρζπονται ςε εικόνα, θ οποία αναπαριςτά τα επιφανειακά χαρακτθριςτικά του 

δείγματοσ [37]. 

 

2.2.10 Φαςματόμετρο ενεργειακήσ διαςποράσ ακτίνων Χ (EDS) 

 

 To SEM, το οποίο είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με τον ανιχνευτι θλεκτρονίων, 

ζχει ςχεδιαςτεί κυρίωσ για τθν παραγωγι εικόνων, αλλά μπορεί επίςθσ να 

χρθςιμοποιθκεί για τθ χαρτογράφθςθ ςτοιχείων κακϊσ και τθν ποςοτικοποίθςθ 

τουσ, εάν ςυνδεκεί με φαςματόμετρο ακτίνων Χ. υνεπϊσ υπάρχει ςθμαντικι  

αλλθλοεπικάλυψθ των λειτουργιϊν τουσ.  

 Σο φαςματόμετρο ενεργειακισ διαςποράσ ακτίνων Χ (EDS) χρθςιμοποιεί το 

φάςμα ακτίνων Χ που εκπζμπεται από ζνα δείγμα το οποίο ζχει βομβαρδιςτεί με 

εςτιαςμζνθ δζςμθ θλεκτρονίων, προκειμζνου να δϊςει πλθροφορίεσ για τθ χθμικι 

του ςφςταςθ.  Θ ποιοτικι ανάλυςθ που παρζχεται, περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ 

των κορυφϊν ςτο θλεκτρομαγνθτικό φάςμα και θ ποςοτικι ανάλυςθ περιλαμβάνει 

τον προςδιοριςμό των ςυγκεντρϊςεων των παρόντων ςτοιχείων. Σα φαςματόμετρα 

ενεργειακισ διαςποράσ (EDS) χρθςιμοποιοφν ‘’ανάλυςθ φψουσ παλμϊν’’. ε αυτι 

τθν περίπτωςθ, χρθςιμοποιείται ζνασ ανιχνευτισ που δίνει παλμοφσ εξόδου, 

αναλογικοφσ (ςε φψοσ) με τθν ενζργεια φωτονίων ακτίνων Χ ςε ςυνδυαςμό με ζναν 

ανιχνευτι φψουσ παλμοφ πολυκαναλικου τφπου. Οι ακτίνεσ Χ προκαλοφν ιονιςμό 

ςτον ανιχνευτι, δθμιουργϊντασ θλεκτρικό φορτίο το οποίο ενιςχφεται. Κατά τθ 

ςάρωςθ τθσ δζςμθσ ςτθν επιφάνεια του δείγματοσ και τθν παράλλθλθ εμφάνιςθ 

τθσ ζνταςθσ μιασ επιλεγμζνθσ γραμμισ ακτίνων Χ, μποροφν να παραχκοφν εικόνεσ 

κατανομισ ςτοιχείων, κακϊσ και αντίςτοιχοι ‘’χάρτεσ’’. Οι εικόνεσ που παράγονται 
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από τα θλεκτρόνια, ςυλλζγονται μετά από τθν ακτινοβόλθςθ του δείγματοσ και 

αποκαλφπτουν τθν τοπογραφία τθσ επιφάνειασ, όπωσ κα παρουςιαςτεί παρακάτω 

[38]. 

 

 

 

2.3  Μελζτη ςφνθεςησ μικρο-ςφαιριδίων 

 

2.3.1  Μεθοδολογία ςφνθεςησ μικρο-ςφαιριδίων 

 

Κατά το πρϊτο ςτάδιο τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, ςτόχοσ ιταν θ 

δθμιουργία μικρο-ςφαιριδίων από PLA, τα οποία περιζχουν ποςότθτα methyl 

orange. Θ τεχνικι που επιλζχκθκε, για τθ δθμιουργία ςφαιριδίων κακϊσ και για τθν 

ταυτόχρονθ ενκυλάκωςθ υδρόφιλθσ δραςτικισ ουςίασ, είναι αυτι του διπλοφ 

γαλακτϊματοσ νερό - ζλαιο - νερό (W1/O/W2). υνοπτικά, θ δραςτικι ουςία 

διαλφκθκε ςε νερό (πρϊτθ υδάτινθ φάςθ , W1) και προςτζκθκε ςτάγδθν ςε διάλυμα 

πολυγαλακτικοφ οξζοσ - διχλωρομεκανίου (οργανικι φάςθ, O).  Ακολοφκθςε θ 

ζκκεςθ του μείγματοσ ςε υπεριχουσ υψθλισ ζνταςθσ, για να διευκολυνκεί ο 

ςχθματιςμόσ μικρϊν ςταγονιδίων νεροφ-δραςτικισ ουςίασ που περιβάλλονται από 

το πολυμερζσ. Σο γαλάκτωμα που προζκυψε, προςτζκθκε ςε νερό (δεφτερθ υδάτινθ 

φάςθ, W2), ςτο οποίο είχε διαλυκεί μια επιφανειακι – ςτακεροποιθτικι ουςία (poly 

vinyl alcohol)  και υπζςτθ ζντονθ ανάδευςθ ϊςτε να εξατμιςτεί ο διαλφτθσ του 

πολυμεροφσ και να ςτακεροποιθκοφν πλιρωσ τα ςφαιρίδια.  Πιο αναλυτικά θ 

διαδικαςία ςφνκεςθσ των φορζων χωρίηεται ςε τρία ςτάδια: α) τθ δθμιουργία 

διαλυμάτων, β) τθ γαλακτωματοποίθςθ, παρουςία επιφανειοδραςτικισ ζνωςθσ και 

γ) τθ ςυλλογι και φφλαξθ των παραγόμενων ςφαιριδίων *31]. 

 

 

α) Δθμιουργία διαλυμάτων  

 

1. Ηυγίςτθκε 1,00 ± 0,01 gr πολυγαλακτικοφ- οξζοσ (PLA) και τοποκετικθκε ςε 

δοκιμαςτικό ςωλινα. 
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2. Μεταφζρκθκαν ςτο δείγμα 10 ml διαλφτθ- διχλωρομεκάνιο (DCM).                     

 

3. Καλφφκθκε το επάνω μζροσ του ςωλινα με ζνα μικρό κομμάτι φφλλο αλουμινίου 

και με Parafilm και τοποκετικθκε ςε μαγνθτικό αναδευτιρα ςε  8.500-9.000 rpm 

και ςε κερμοκραςία δωματίου για δφο ϊρεσ, ζωσ ότου διαλυκεί πλιρωσ τo PLA 

(Οργανικι φάςθ, Ο).  

 

4. Παράλλθλα ηυγίςτθκαν 0,50 ± 0.01 gr methyl orange, μεταφζρκθκαν ςε 

δοκιμαςτικό ςωλινα και προςτζκθκαν ςε 10 ml απιονιςμζνου νεροφ (Πρϊτθ 

υδάτινθ φάςθ, first water phase ,W1). 

 

5. Καλφφκθκε, το επάνω μζροσ του ςωλινα, με Parafilm και ακολοφκθςε ανάδευςθ 

με μαγνθτικό αναδευτιρα ςε κερμοκραςία δωματίου για δφο ϊρεσ, ζωσ τθν πλιρθ 

διάλυςθ του methyl orange.  

 

6. ε ζνα τρίτο ποτιρι ηζςεωσ, ηυγίςτθκαν 2 gr polyvinyl alcohol (PVA), ςτα οποία  

προςτζκθκαν 200 mL απιονιςμζνου νεροφ, (Δεφτερθ υδάτινθ φάςθ, second water-

phase; W2).  

 

7. Ομοίωσ, το προθγοφμενο διάλυμα καλφφκθκε με Parafilm και ακολοφκθςε θ 

ανάδευςθ  του με μαγνθτικό αναδευτιρα ςε κερμοκραςία δωματίου για δφο ϊρεσ, 

ζωσ τθ πλιρθ διάλυςθ του PVA. 

 

 

Δθμιουργία γαλακτωμάτων – ςφαιριδίων        

 

8. Σζκθκε ςε λειτουργία θ ςυςκευι των υπεριχων και ρυκμίςτθκε θ ζνταςθ ςτα 220 

watt.  
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9. Σοποκετικθκε το ποτιρι ηζςεωσ τθσ πρϊτθσ υδάτινθσ φάςθσ ςε πάγο, ϊςτε να 

αποτραπεί θ άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ, λόγω τθσ ζκκεςθσ του ςτουσ υπζρθχουσ  

που ακολουκοφν.  

 

10. Προςτζκθκε το PLA (οργανικι φάςθ) και το μίγμα εκτζκθκε ςτουσ υπζρθχουσ για 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να γαλακτωματοποιθκεί το methyl orange με το 

πολυμερζσ (τυπικά 10 δευτερόλεπτα, ι ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για να επιτευχκεί ζνα 

ομοιογενζσ, αδιαφανζσ διάλυμα).  

 

11. τθ ςυνζχεια, τοποκετικθκε το τρίτο ποτιρι ηζςεωσ (υδάτινθ φάςθ 2) ςε λουτρό 

πάγου. Αμζςωσ προςτζκθκε ςτάγδθν το πρϊτο γαλάκτωμα και θ ανάδευςθ 

ςυνεχίςτθκε, υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ.  

 

12. Ζπειτα, μεταφζρκθκε το διάλυμα ςτον ςωλινα υπεριχων, και ακολοφκθςε θ 

ζκκεςθ του ςε υπζρθχουσ ίδιασ εντάςεωσ, άλλα για τρεισ ριπζσ των 10 

δευτερολζπτων και μια ακόμα των 5 δευτερολζπτων. Σα χρονικά αυτά διαςτιματα, 

επιλζχκθκαν ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ του κεφαλαίου 2.3.2.2, παρακάτω. Θ παφςθ 

μεταξφ κάκε ζκκεςθσ ςε υπεριχουσ ιταν απαραίτθτθ για να επιτραπεί ςτο διάλυμα 

να κρυϊςει. Κατά τθ διάρκεια των υπεριχων, απαιτικθκε  μετακίνθςθ του 

γαλακτϊματοσ προσ τα επάνω και προσ τα κάτω ςτον ςωλινα για να διαςφαλιςτεί  

ομοιόμορφθ επεξεργαςία. Δόκθκε προςοχι, ϊςτε να μθν αγγίξει το ακροφφςιο τθσ 

ςυςκευισ υπεριχων ςτισ πλευρζσ ι ςτον πυκμζνα του δοχείου. 

 

13.Tο γαλάκτωμα που δθμιουργικθκε, περιείχε μικρο- ςφαιρίδια μζςα ςτα οποία 

υπιρχε -διαλυμζνο ςε νερό, W1 – το methyl orange. Σζλοσ,  προκειμζνου να 

ςτακεροποιθκοφν τα ςφαιρίδια, παρζμειναν υπό ανάδευςθ για 5 ϊρεσ ςτα 300 

rpm. Σο πάνω μζροσ του δοχείου αφζκθκε ανοιχτό για να διευκολυνκεί θ εξάτμιςθ 

του διαλφτθ (διχλωρομεκανίου). 
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Εικόνα 22 : χθματικι αναπαράςταςθ τθσ διαδικαςίασ παραςκευισ ςφαιριδίων με τθ μζκοδο του 

διπλοφ γαλακτϊματοσ [42].  

 

 

υλλογι ςφαιριδίων.  

     

14. τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ φυγοκζντρθςθ του γαλακτϊματοσ για 10 min ςτα 

5.000 rpm. Σο υπερκείμενο υγρό αφαιρζκθκε και ακολοφκθςε ζκπλυςθ των 

ςφαιριδίων με απιονιςμζνο νερό. 

 

15. Ζπειτα,  το ίηθμα ςυλλζχκθκε με πιπζτα, και τοποκετικθκε προσ ξιρανςθ για 5 

θμζρεσ. Σο προϊόν που προζκυψε, ιταν ςκλθρό και εφκραυςτο.  

 

16. Ακολοφκθςε θ κονιορτοποίθςθ του παραπάνω υλικοφ, μζςω κραφςθσ με γουδί.   

 

17. το τελικό ςτάδιο περιλαμβάνεται θ λυοφιλίωςθ τθσ ςκόνθσ, για τθν 

απομάκρυνςθ του νεροφ τόςο από τισ διεπιφάνειεσ των ςφαιριδίων,  όςο και από 

το εςωτερικό των δομϊν.  

 

18. Σο υλικό φυλάχκθκε ςε κατάψυξθ, ςτουσ -20 °C. 
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2.3.2 Διερεφνηςη βζλτιςτων παραμζτρων ςφνθεςησ  

  

Θ παραπάνω μεκοδολογία ςφνκεςθσ είναι απόρροια μια ςειράσ πειραμάτων 

τριϊν κφκλων, οι οποίοι περιγράφονται ςε αυτό το κεφάλαιο. τόχοσ των 

πειραμάτων, ιταν να μειωκεί τόςο θ διαςπορά του μεγζκουσ των ςφαιριδίων, όςο  

και θ διάμετροσ τουσ. Θ μζκοδοσ του διπλοφ γαλακτϊματοσ , ακολουκείται ςε όλα 

τα παρακάτω πειράματα, όπωσ  περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 2.3.1  (βιματα 1-18). 

 

2.3.2.1 Βζλτιςτο εφροσ ιςχφοσ των υπερήχων 

Ο πρϊτοσ (Α) κφκλοσ πειραμάτων πραγματοποιικθκε με ςκοπό να εκτιμθκεί 

το βζλτιςτο εφροσ ιςχφοσ των υπεριχων, που εφαρμόηονται για τθ δθμιουργία των 

γαλακτωμάτων. Κρατϊντασ ςτακερζσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ, 

διεξιχκθςαν πζντε πειράματα, με διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ κοντά ςε αντίςτοιχεσ 

βιβλιογραφικζσ τιμζσ. τθ ςυνζχεια, καταγράφθκε θ κατανομι του μεγζκουσ των 

ςωματιδίων, θ οποία παρουςιάηεται ςτο διάγραμμα 1, παρακάτω. Πιο αναλυτικά, 

οι ςτακερζσ τιμζσ κατά τθ διεξαγωγι των πειραμάτων, ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, ιταν οι εξισ *41]: 

 

(Α) Σειρά 

πειραμάτων 

πρώτου 

κύκλου  

Μάζεσ (gr) Μάζα  PVA 

(gr) 

Χρόνοσ έκθεςησ 

ςτουσ υπέρηχουσ 

(s) 

Ιςχύσ 

(W) PLA Methyl 

orange 

1 

1,00 0,50 1,70 40 

180 

2 200 

3 220 

4 240 

5 260 

 

Πίνακασ 4: Πρϊτοσ (Α) κφκλοσ πειραμάτων, διερεφνθςθ βζλτιςτθσ ιςχφοσ υπεριχων. 
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2.3.2.2 Βζλτιςτοσ χρόνοσ ζκθεςησ ςε υπζρηχουσ 

 

Ο δεφτεροσ (Β) κφκλοσ πειραμάτων πραγματοποιικθκε με ςκοπό να 

εκτιμθκεί θ επίδραςθ του χρόνου ζκκεςθσ των δειγμάτων ςε υπζρθχουσ. Κρατϊντασ 

ςτακερζσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ, όπωσ προθγουμζνωσ, και επιλζγοντασ 

τθ βζλτιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ από τον προθγοφμενο κφκλο πειραμάτων, 

πραγματοποιικθκαν πζντε πειράματα με διαφορετικοφσ χρόνουσ ζκκεςθσ ςε 

υπεριχουσ, κοντά ςε αντίςτοιχεσ βιβλιογραφικζσ τιμζσ [41]. Όπωσ παραπάνω  

καταγράφθκε θ κατανομι του μεγζκουσ των ςωματιδίων και παρουςιάηεται ςτο 

διάγραμμα 2 παρακάτω. Πιο αναλυτικά, οι ςτακερζσ τιμζσ κατά τθ διεξαγωγι των 

πειραμάτων, ιταν οι εξισ : 

 

(Β) Σειρά 

πειραμάτων 

δεύτερου 

κύκλου  

Μάζεσ (gr) Μάζα  PVA 

(gr) 

Χρόνοσ έκθεςησ 

ςτουσ υπέρηχουσ 

(s) 

Ιςχύσ 

(W) PLA Methyl 

orange 

1 

1,00 0,50 1,70 

25 

220 

2 30 

3 35 

4 40 

5 45 

 

Πίνακασ 5:  Δεφτεροσ (Β) κφκλοσ πειραμάτων, διερεφνθςθ βζλτιςτου χρόνου ζκκεςθσ των δειγμάτων 

ςε υπεριχουσ.  

 

 

2.3.2.3 Βζλτιςτη ποςότητα επιφανειοδραςτικήσ ουςίασ. 

 

Ο τρίτοσ (Γ) και τελευταίοσ κφκλοσ πειραμάτων, ζγινε με ςτόχο να 

διερευνθκεί θ επίδραςθ τθσ ποςότθτασ τθσ επιφανειοδραςτικισ ουςίασ. Θ 

ςυγκζντρωςθ τθσ επιφανειοδραςτικισ ουςίασ, παίηει βαςικό  ρόλο ςτο μζγεκοσ των 

ςφαιριδίων που κα ςχθματιςτοφν, κακϊσ επθρεάηει τθν αναλογία επιφάνειασ προσ 

όγκο. Χαμθλι ςυγκζντρωςθ ςυνεπάγεται τθν καταςτολι των θλεκτροςτατικϊν 
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αλλθλεπιδράςεων. Αντίκετα, υψθλι ςυγκζντρωςθ επιφανειοδραςτικισ ουςίασ, 

ευνοεί  τθ δθμιουργία μικκυλίων, το μζγεκοσ των οποίων μειϊνεται με τθν αφξθςθ 

τθσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι επαρκισ ποςότθτα επιφανειοδραςτικισ ουςίασ 

ςυνεπάγεται άμεςθ ‘κάλυψθ’ των δθμιουργοφμενων ςφαιριδίων, και αποτροπι 

πικανισ επαναςφνδεςθσ. 

 Κρατϊντασ ςτακερζσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ όπωσ προθγουμζνωσ 

και επιλζγοντασ τθ βζλτιςτθ τιμι τθσ ιςχφοσ και του χρόνου ζκκεςθσ από τουσ 

προθγοφμενουσ κφκλουσ πειραμάτων, πραγματοποιικθκαν πζντε πειράματα με 

διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ επιφανειοδραςτικισ ουςίασ (PVA), κοντά ςε 

αντίςτοιχεσ βιβλιογραφικζσ τιμζσ [41]. και καταγράφθκε θ κατανομι του μεγζκουσ 

των ςωματιδίων. Πιο αναλυτικά, οι τιμζσ των παραμζτρων κατά τθ διεξαγωγι των 

πειραμάτων, ιταν οι εξισ : 

 

(Γ) Σειρά 

πειραμάτων 

τρίτου 

κύκλου  

Μάζεσ (gr) Μάζα  PVA 

(gr) 

Χρόνοσ έκθεςησ 

ςτουσ υπέρηχουσ 

(s) 

Ιςχύσ 

(W) PLA Methyl 

orange 

1 

1,00 0,50 

1,6 

35 220 

2 1,8 

3 1,9 

4 2,0 

5 2,1 

 

Πίνακασ 6: Σρίτοσ (Γ) κφκλοσ πειραμάτων, διερεφνθςθ βζλτιςτθσ μάηασ επιφανειοδραςτικισ ουςίασ 

(PVA) 

 

2.3.2.4 Χαρακτηριςμόσ δοκιμαςτικϊν ςφαιριδίων με SEM 

 

 φμφωνα με τουσ πίνακεσ 4,5 και 6 παραπάνω, διεξιχκθςαν 15 πειράματα 

και δθμιουργικθκαν 15 δείγματα προσ μελζτθ. Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν οι 

αλλαγζσ ςτθ μορφολογία των δειγμάτων, μελετικθκαν με το θλεκτρονικό 

μικροςκόπιο ςάρωςθσ. το παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται ενδεικτικά κάποιεσ 
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εικόνεσ από το θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ, που αντιςτοιχοφν ςτουσ 

κφκλουσ και τισ ςειρζσ πειραμάτων των πινάκων . 

Οι παρακάτω εικόνεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν επεξεργαςία και 

ποςοτικοποίθςθ παραμζτρων που αναφζρονται ςτο 2.3.1  υπζδειξαν τισ βζλτιςτεσ 

ςυνκικεσ ςφνκεςθσ των ςφαιριδίων. 

 

Πίνακασ 7  : Ενδεικτικζσ εικόνεσ από το SEM, για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ ιςχφοσ (P), του χρόνου (t) 

εφαρμογισ των υπεριχων, κακϊσ και τθσ μάηασ του PVA (mPVA ) που μελετικθκαν. 

 

Οι εικόνεσ από τον πρϊτο κφκλο πειραμάτων, που αφοροφν ςτισ αλλαγζσ 

ςτθν ιςχφ των υπεριχων,  παρουςιάηονται ςτθ πρϊτθ γραμμι του παραπάνω 

 1 2 3 4 5 

Α 

      

P = 180 watt 

t = 40 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P = 200 watt 

t = 40 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P = 220 watt 

t = 40 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P = 240 watt 

t = 40 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P = 260 watt 

t = 40 sec 

mPVA = 1,70 gr 

Β 

      

P = 220 watt 

t = 25 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P = 220 watt 

t = 30 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P = 220 watt 

t = 35 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P= 220 watt 

t = 40 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P= 220 watt 

t = 45 sec 

mPVA = 1,70 gr 

Γ 

      

P = 220 watt 

t = 25 sec 

mPVA = 1,70 gr 

P = 220 watt 

t = 25 sec 

mPVA = 1,80 gr 

P= 220 watt 

t = 25 sec 

mPVA = 1,90 gr 

P = 220 watt 

t = 25 sec 

mPVA = 2,00 gr 

P = 220 watt 

t = 25 sec 

mPVA = 2,10 gr 
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πίνακα (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5). Παρατθρείται ότι ςτθν εικόνα Α1 ζχουν δθμιουργθκεί 

ελάχιςτα ςφαιρίδια, ενϊ το μεγαλφτερο μζροσ του υλικοφ, ζχει παραμείνει άμορφο. 

Σο γεγονόσ αυτό, αποδίδεται ςτθ χαμθλι ιςχφ των υπεριχων (180 Watt), που 

χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμιουργία των ςφαιριδίων. τισ εικόνεσ Α2 και Α3 

παρατθρείται θ δθμιουργία ςφαιριδίων διαφόρων μεγεκϊν ςε ολόκλθρθ τθν 

επιφάνεια των δειγμάτων. Ωςτόςο, ζνασ πιο ακριβισ υπολογιςμόσ τθσ κατανομισ 

των μεγεκϊν των ςφαιριδίων, που παρουςιάηεται ςτο διάγραμμα 1 παρακάτω, 

δίνει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. τθν εικόνα Α4, φαίνεται να ζχουν δθμιουργθκεί 

αρκετά ςφαιρίδια, αν και ζνα μεγάλο μζροσ τθσ επιφάνειασ ζχει παραμείνει 

άμορφο. Σζλοσ, ςτθν εικόνα Α5 δεν παρατθρείται κάποια ιδιαίτερθ δομι ςτθν 

επιφάνεια του δείγματοσ, γεγονόσ που αποδίδεται ςτθν υψθλι ιςχφ των υπεριχων. 

Σο υλικό εκτίκενται ςε υπεριχουσ, προκειμζνου να αναμειχκεί θ οργανικι με τθν 

υδάτινθ φάςθ, ενϊ ταυτόχρονα δθμιουργοφνται ςφαιρίδια με τθ βοικεια τθσ 

επιφανειοδραςτικισ ζνωςθσ. ταδιακά, οι μεγάλεσ ςφαίρεσ που ζχουν 

δθμιουργθκεί, δζχονται τθν ενζργεια των υπεριχων και διαςπϊνται ςυνεχϊσ ςε 

μικρότερεσ. Σαυτόχρονα, θ επιφανειοδραςτικι ζνωςθ καλφπτει τθν επιφάνεια των 

ςφαιριδίων, αποτρζποντασ τθν επαναςφνδεςθ τουσ. υνεπϊσ, μικρι ιςχφσ δεν 

επαρκεί για τθν ανάμειξθ των φάςεων και τθ δθμιουργία ςφαιριδίων (όπωσ ςτθν 

εικόνα Α2), ενϊ μεγαλφτερθ ιςχφσ αν και αρχικά οδθγεί ςτθ δθμιουργία μικρϊν 

ςφαιρϊν, ςτθ ςυνζχεια επιφζρει τθ διάςπαςθ τουσ (όπωσ ςτισ εικόνεσ Α5 και Α4). 

Οι εικόνεσ από τον δεφτερο κφκλο πειραμάτων, όπου εξετάηεται ο χρόνοσ 

ζκκεςθσ ςτουσ υπεριχουσ, παρουςιάηονται ςτθ δεφτερθ ςειρά του πίνακα (Β1, Β2, 

Β3, Β4, Β5). τθν εικόνα Β1, παρατθρείται θ δθμιουργία ςφαιριδίων αλλά και 

άμορφου υλικοφ, γεγονόσ που αποδίδεται ςτον μικρό χρόνο ζκκεςθσ ςτουσ 

υπεριχουσ. τισ εικόνεσ Β1, Β2 και Β3, διακρίνεται ο ςχθματιςμόσ  ςφαιριδίων 

διαφόρων διαςτάςεων, τα μεγζκθ των οποίων ποικίλουν και αναλφονται 

παρακάτω. Σζλοσ, ςτθν εικόνα Β5 παρατθροφνται ελάχιςτα ςφαιρίδια, πικανϊσ 

διότι μετά τθ δθμιουργία των αρχικϊν ςφαιριδίων, ο επιπλζον χρόνοσ πρόςδοςθσ 

ενζργειασ οδιγθςε ςτθν καταςτροφι τουσ.   

Σζλοσ, οι εικόνεσ από τον τρίτο κφκλο πειραμάτων, όπου εξετάηεται θ 

επίδραςθ τθσ επιφανειοδραςτικισ ζνωςθσ, φαίνονται ςτθν τρίτθ ςειρά του πίνακα 7 

(Γ1, Γ2 ,Γ3, Γ4, Γ5). ε όλεσ αυτζσ τισ εικόνεσ, θ μορφολογία των δειγμάτων είναι 
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παρόμοια. Παρατθροφνται ςφαιρίδια κατανεμθμζνα ςε όλθ τθν επιφάνεια των 

δειγμάτων, ενϊ δε παρατθρείται κάποιο ςθμείο που να ζχει παραμείνει άμορφο. Οι 

διαφορζσ που παρατθροφνται, αφοροφν το μζγεκοσ των ςφαιριδίων και 

αναλφονται ςτο επόμενο κεφάλαιο.   

 

 

2.3.2.5 Διαγράμματα επιλογήσ παραμζτρων ςφνθεςησ και αποτελζςματα 

 

το επόμενο ςτάδιο τθσ παροφςασ εργαςίασ, ςτόχοσ ιταν να μελετθκεί 

περεταίρω, θ επίδραςθ των τιμϊν τθσ ιςχφοσ, του χρόνου εφαρμογισ των υπεριχων 

και τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ επιφανειοδραςτικισ ζνωςθσ, ςτο μζγεκοσ των 

ςφαιριδίων που δθμιουργοφνται. Για τον ςκοπό αυτό, για κάκε πείραμα από τα 15, 

μετρικθκε θ διάμετροσ 200 ςφαιριδίων, από διαφορετικζσ περιοχζσ των δειγμάτων. 

Οι διάμετροι κατθγοριοποιικθκαν ςε επτά κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ περιελάμβανε 

ςφαιρίδια με διάμετρο από 400 nm ζωσ 600 nm, θ δεφτερθ από 600 nm ζωσ 999 

nm, θ τρίτθ από 1 μm ζωσ 5 μm, θ τζταρτθ από 5 ζωσ 10 μm, θ πζμπτθ από 10 μm 

ζωσ 20μm, θ ζκτθ από 20 μm ζωσ 30 μm και θ ζβδομθ από 30 μm ζωσ 40 μm.   

τα παρακάτω διαγράμματα βλζπουμε τθν κατανομι του αρικμοφ των 

ςφαιριδίων ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ. Παρουςιάηονται τα αποτελζςματα μιασ 

ςειράσ πειραμάτων, ςφμφωνα με τα οποία επιλζχκθκαν οι βζλτιςτεσ πειραματικζσ 

τιμζσ για τθ δθμιουργία ςφαιριδίων, όπωσ περιγράφεται ςτθ 2.3.1. 

Ο πρϊτοσ (Α) κφκλοσ πειραμάτων μασ δίνει δεδομζνα για το βζλτιςτο εφροσ 

ιςχφοσ των υπεριχων, ςφμφωνα με το διάγραμμα 1 και τον πίνακα 4. Αρχικά 

προςδιορίςτθκαν οι ακραίεσ τιμζσ τθσ ιςχφοσ, όπου παρατθρείται ότι δε 

δθμιουργοφνται τα επικυμθτά ςφαιρίδια, ςυνεπϊσ τα ςχετικά δεδομζνα 

παρελιφκθςαν. Όςον αφορά τισ μεςαίεσ τιμζσ τθσ ιςχφοσ, παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα ςτο επόμενο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 1: Μελζτθ βζλτιςτθσ τιμισ ιςχφοσ υπεριχων 

 

Παρατθρείται ότι για τθν ιςχφ των 200W, υπάρχουν δφο κορυφζσ, μια ςτα 

20-30 μm και μία μικρότερθ ςτα 600-999 μm. υμπεραίνεται ότι, με τθ 

ςυγκεκριμζνθ ιςχφ δθμιουργικθκαν ςφαιρίδια τθσ τάξθσ των 10 μm, λίγα από τα 

οποία διαςπάςτθκαν περιςςότερο, δθμιουργϊντασ αρκετά ςφαιρίδια τθσ τάξθσ του 

1 μm.   

Παρατθρϊντασ το διάγραμμα που αντιςτοιχεί ςτθν ιςχφ των 240W, 

παρατθροφμε δφο κορυφζσ, μία ςτα 10-20 μm και ακόμα μία ίδιου μεγζκουσ ςτα 1-

5 μm. υμπεραίνεται λοιπόν, πωσ ςχεδόν τα μιςά από τα ςφαιρίδια των 10 μm 

διαςπάςτθκαν ςε μικρότερα τθσ τάξθσ του 1 μm, δθμιουργϊντασ μια ευρεία 

κατανομι μεγεκϊν.  

Σζλοσ, από το διάγραμμα που αντιςτοιχεί ςτθν ιςχφ των 220W, 

παρατθροφνται και πάλι δφο κορυφζσ, μια πολφ μικρι ςτα 20-30 μm και μια αρκετά 

μεγάλθ ςτα 5-10 μm. Μπορεί λοιπόν να εξαχκεί το ςυμπζραςμα, πωσ τα 

περιςςότερα ςφαιρίδια που δθμιουργικθκαν αρχικά ςτθν περιοχι των 20 μm, 

διαςπάςτθκαν ςε μικρότερα τθσ τάξθσ των 5 μm, δθμιουργϊντασ μια ςτενότερθ 
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κατανομι, λόγοι για τουσ οποίουσ θ τιμι 220W επιλζχκθκε ωσ βζλτιςτθ και 

χρθςιμοποιικθκε ςτα επόμενα πειράματα [31].  

 

Ο δεφτεροσ (Β) κφκλοσ πειραμάτων δίνει πλθροφορίεσ για τθν επίδραςθ του 

χρόνου ζκκεςθσ των δειγμάτων ςε υπζρθχουσ, ςτο μζγεκοσ και τθν κατανομι των 

ςφαιριδίων που ςυντζκθκαν.  

 

Διάγραμμα 2:  Μελζτθ βζλτιςτου χρόνου ζκκεςθσ ςε υπζρθχουσ 

 

Από τισ εικόνεσ του θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου ςάρωςθσ, φαίνεται ότι ο 

χρόνοσ t=45 sec δεν είναι κατάλλθλοσ, διότι δθμιουργεί λίγα ςφαιρίδια ςτθν 

επιφάνεια του υλικοφ, επομζνωσ δεν αναλφκθκε. Οι τιμζσ των υπόλοιπων χρόνων 

ζκκεςθσ επθρεάηουν το μζγεκοσ και τθν κατανομι των ςφαιριδίων. υνοπτικά 

λοιπόν, για τουσ δφο ακραίουσ χρόνουσ 40 sec και 25 sec παρατθρείται, ότι αρχικά 

δθμιουργοφνται ςφαιρίδια τθσ τάξθσ των 20-30 μm και ςτθ ςυνζχεια για τον πρϊτο 

χρόνο διαςπϊνται ςε ελάχιςτα ςφαιρίδια μεγζκουσ 5-10 μm, ενϊ για τον δεφτερο  

δθμιουργοφνται και μερικά ςφαιρίδια μεγζκουσ 10-20 μm.  
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 Για το χρονικό διάςτθμα των 30 sec παρατθροφνται δφο ίςεσ κορυφζσ, ςτα 1-

5 μm και 10-20 μm, γεγονόσ που υποδεικνφει κραφςθ των πρϊτων ςφαιριδίων και 

δθμιουργία των δεφτερων. Μεγαλφτερθσ χρονικισ διάρκειασ υπζρθχοι, ζχουν τθ 

δυνατότθτα να διαςπάςουν περιςςότερα ςφαιρίδια ςε μικρότερα [35]. 

 Ζνδειξθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ, είναι θ καμπφλθ για τον χρόνο 35 sec 

όπου επιλζγεται ωσ βζλτιςτοσ διότι, αν και παρατθρείται μεγάλο εφροσ μεγεκϊν, τα 

περιςςότερα ςφαιρίδια ανικουν ςτθ κατθγορία των 1-5 μm.  

 

Εφόςον επιλζχκθκαν οι κατάλλθλεσ τιμζσ από τουσ δφο προθγοφμενουσ 

κφκλουσ πειραμάτων, εξετάςτθκε θ επίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ 

επιφανειοδραςτικισ ζνωςθσ PVA. φμφωνα με τισ εικόνεσ από το θλεκτρονικό 

μικροςκόπιο ςάρωςθσ, δθμιουργικθκαν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςφαιρίδια ςε όλθ 

τθν επιφάνεια των δειγμάτων. φμφωνα με περαιτζρω ανάλυςθ, προζκυψε θ τιμι 

τθσ ςυγκζντρωςθσ του PVA που δίνει τα βζλτιςτα αποτελζςματα, όπωσ φαίνεται και 

ςτο αντίςτοιχο διάγραμμα.   

 

Διάγραμμα 3: Μελζτθ βζλτιςτθσ ποςότθτασ επιφανειοδραςτικισ ουςίασ (PVA) 
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Από το παραπάνω διάγραμμα παρατθροφνται καμπφλεσ με μια μόνο 

κορυφι, ςε αντίκεςθ με τα προθγοφμενα διαγράμματα. Θ καμπφλθ που 

αντιπροςωπεφει τθ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ επιφανειοδραςτικισ ζνωςθσ (2,1 gr) ζχει 

ςτενι κατανομι όμωσ είναι μετατοπιςμζνθ πιο δεξιά, ςυνεπϊσ απορρίφκθκε. Θ 

καμπφλθ που αντιπροςωπεφει ςυγκζντρωςθ επιφανειοδραςτικισ ζνωςθσ 2,0 gr ζχει 

εξίςου ςτενι κατανομι, όμωσ λόγω του ότι είναι μετατοπιςμζνθ πιο αριςτερά, ςτα 

1-5 μm επιλζγεται ωσ βζλτιςτθ. Επιπλζον για τθν ίδια ςυγκζντρωςθ, παρατθρείται θ 

μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςφαιριδίων ςτθ κατθγορία των νανομζτρων ςε ςφγκριςθ 

με όλεσ τισ υπόλοιπεσ καμπφλεσ και των άλλων κφκλων.  Οι εναπομζνουςεσ 

καμπφλεσ παρουςιάηουν παρόμοιο εφροσ και μζγιςτο ςτα 1-10 μm.  

Ζτςι, προςδιορίςτθκαν οι τιμζσ των τριϊν μεγεκϊν που επθρεάηουν το 

μζγεκοσ των ςωματιδίων που δθμιουργοφνται. Κάκε τιμι που επιλεγόταν, 

χρθςιμοποιοφνταν ςτουσ επόμενουσ κφκλουσ πειραμάτων, με ςτόχο τθν επιλογι τθσ 

επόμενθσ. Ζγινε θ παραδοχι πωσ θ τιμι τθσ κάκε μεταβλθτισ δεν επθρζαηε τισ 

υπόλοιπεσ.   

 

2.3.3 Χαρακτηριςμόσ βελτιςτοποιημζνων μικρο-ςφαιριδίων 

 

2.3.3.1 Χαρακτηριςμόσ μικρο-ςφαιριδίων με SEM 

 

Ζπειτα λοιπόν, από τισ πειραματικζσ διαδικαςίεσ βελτιςτοποίθςθσ, 

χρθςιμοποιικθκαν τα δεδομζνα που προζκυψαν για τθ δθμιουργία μικρο- 

ςφαιριδίων. φμφωνα με τθν πειραματικι διαδικαςία που περιγράφθκε ςτο 

κεφάλαιο 2.3.1 ςυντζκθκαν ςφαιρίδια, ενδεικτικζσ εικόνεσ των οποίων 

παρουςιάηονται παρακάτω ςτθν εικόνα  
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Εικόνεσ 23 : Φωτογραφίεσ τελικοφ ςυντεκειμζνου υλικοφ από το SEM. a) x 120, b) x 500, c) x 1.000, d) 

x 2.000, e) x 7.000   f) x 10.000 

 

 

Από τισ παραπάνω εικόνεσ, παρατθρείται ότι ζχουν δθμιουργθκεί ςφαιρίδια 

κατανεμθμζνα τόςο ςε ολόκλθρθ τθν επιφάνεια του δείγματοσ, όςο και ςτα 

a 

f e 

d c 

b 
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κατϊτερα ςτρϊματα υλικοφ που φαίνονται ςτο SEM, γεγονόσ που υποδεικνφει πωσ 

ολόκλθροσ ο όγκοσ του υλικοφ αποτελείται από ςφαιρίδια και όχι από άμορφο 

υλικό.  Παρατθροφνται ςφαιρίδια με μεγζκθ από 10-20 μm ζωσ και ςφαιρίδια ςτθ 

κλίμακα των νανομζτρων. 

Σο παρακάτω διάγραμμα κατανομισ, προζκυψε από ζνα τθ μζτρθςθ τθσ 

διαμζτρου 600 ςφαιριδίων από διαφορετικζσ περιοχζσ δειγμάτων.  

 

 

Διάγραμμα 4: Κατανομι ςφαιριδίων 

 

Παρατθρείται , λοιπόν, ότι ςφμφωνα με τθ τελικι διαδικαςία ςφνκεςθσ, δεν 

υπάρχουν ςφαιρίδια διαμζτρου μεγαλφτερθσ των 15 μm. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό 

των ςφαιριδίων βρίςκεται ανάμεςα ςτα 1-5 μm, και υπάρχει ζνα μεγάλο ποςοςτό 

ςφαιριδίων ςτθ κατθγορία των <1 μm.  

 

 

2.3.3.2 Xαρακτηριςμόσ παραγόμενων μικρο - ςφαιριδίων με FTIR 

 

Προκειμζνου να αξιολογθκεί θ μοριακι δομι και θ ταυτοποίθςθ των 

ςυνδετικϊν μζςων των παραγόμενων υλικϊν, χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ 

φαςματοςκοπίασ υπερφκρου με μεταςχθματιςμό Fourier (FTIR). Σο φάςμα που 

προζκυψε από τθν ανάλυςθ των δειγμάτων, υπζδειξε τθ παρουςία 

χαρακτθριςτικϊν ηωνϊν απορρόφθςθσ, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα.  
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H υπζρυκρθ περιοχι του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ εκτείνεται από το 

τζλοσ του ορατοφ φάςματοσ ζωσ τθν περιοχι των μικροκυμάτων, δθλαδι μεταξφ 

0,7 μm ζωσ 300 μm, και διακρίνεται ςε τρεισ περιοχζσ: α) Σο εγγφσ υπζρυκρο (NIR) 

φάςμα που αντιςτοιχεί ςτουσ κυματαρικμοφσ 14.000-4.000 cm-1, β) Σο μζςο 

υπζρυκρο (ΜIR) φάςμα που αντιςτοιχεί ςτουσ κυματαρικμοφσ 4.000-400 cm-1,  γ) το 

άπω υπζρυκρο (FIR) φάςμα που αντιςτοιχεί ςτουσ κυματαρικμοφσ 400-10 cm-1 . Θ 

περιοχι ΝΙR επιτρζπει τθ μελζτθ των υπερτονικϊν (overtones) και των αρμονικϊν 

δονιςεων. το μζςο υπζρυκρο φάςμα MIR παρατθροφνται οι βαςικζσ μεταβολζσ 

ςτθ δόνθςθ των μορίων λόγω απορρόφθςθσ ακτινοβολίασ, ενϊ θ FIR περιοχι δίνει 

πλθροφορίεσ για τισ μοριακζσ περιςτροφζσ και τισ δονιςεισ βαρζων ατόμων και 

κρυςταλλικοφ πλζγματοσ [37]. 

Ζνα διατομικό μόριο ζχει 3 ανεξάρτθτουσ βακμοφσ ελευκερίασ (degrees of 

freedom) κινιςεων ςτον χϊρο, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτισ τρεισ ςυνταγμζνεσ x, y, z 

που απαιτοφνται προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ κζςθ του μορίου ςτον χϊρο ςε 

ζνα καρτεςιανό ςφςτθμα αξόνων. Ζνα μόριο που αποτελείται από Ν άτομα, τότε 

υπάρχουν 3Ν βακμοί ελευκερίασ κινιςεων ςτον χϊρο για όλα τα άτομα του μορίου. 

Αφαιρϊντασ τουσ μεταφορικοφσ (translational) και τουσ περιςτροφικοφσ (rotational) 

βακμοφσ τελικά προκφπτουν 3Ν-6 δονθτικοί (vibrational) βακμοί ελευκερίασ  που 

περιγράφουν τισ ταλαντϊςεισ ενόσ μθ γραμμικοφ μορίου.  

υνικωσ ςτα μόρια ςυναντϊνται οι ακόλουκοι βαςικοί τφποι δονιςεων:  

A. Δονιςεισ τάςθσ (stretching vibrations) οι οποίεσ παράγονται όταν δφο 

ςυνδεδεμζνα άτομα πάλλονται ςυνεχϊσ μεταξφ τουσ, μεταβάλλοντασ τθ μεταξφ 

τουσ απόςταςθ κατά μικοσ του άξονα του δεςμοφ. Οι ςυηευγμζνεσ δονιςεισ 

διακρίνονται ςε ςυμμετρικζσ (symmetric stretching) και αςφμμετρεσ (asymmetric 

stretching). 

 B. Δονιςεισ κάμψθσ (bending vibrations) οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από 

μεταβολι τθσ γωνίασ μεταξφ δφο δεςμϊν και διακρίνονται ςτουσ εξισ τζςςερισ 

τφπουσ:  Δονιςεισ ψαλιδιοφ ι παραμόρφωςθσ (scissoring or deformation 

vibrations), δονιςεισ αιϊρθςθσ (rocking vibrations), δονιςεισ ςείςθσ (wagging 

vibrations) και δονιςεισ ςυςτροφισ (twisting vibrations) [37]. 
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φμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ςτθν παροφςα μεταπτυχιακι εργαςία, 

λιφκθςαν μετριςεισ ςτο μζςο υπζρυκρο φάςμα και παρουςιάηονται ςε μορφι 

διαγράμματοσ.  

 

 

 

Διάγραμμα 4: FT - IR φάςμα των παραγόμενων ςφαιριδίων 

 

Παρατθροφνται χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ απορρόφθςθσ ςτθ φαςματικι 

περιοχι από τα 574 cm-1 ζωσ τα 1700 cm-1, οι οποίεσ αποδίδονται ςτθν φπαρξθ 

methyl orange. Πιο αναλυτικά,  εμφανίηονται κορυφζσ ςτα 1519 cm-1 και 1436 cm-1 

που αποδίδονται ςτο δεςμό C=C-H για δονιςεισ κάμψθσ εντόσ επιπζδου C-H. 

θμαντικι είναι θ ζνταςθ των κορυφϊν απορρόφθςθσ ςτα 1032 cm-1, 1007 cm-1 και 

846 cm-1  που αποδίδονται ςε κραδαςμοφσ δακτυλίου άνκρακα [40].  H κορυφι ςτα 

816 cm1 αποδίδεται ςτον διςυποκατεςτθμζνο βενηολικό δακτφλιο, γεγονόσ που 

υποδεικνφει τθν παρουςία αρωματικϊν ομάδων.  Ακόμα, θ κορυφι ςτα  1607 cm-1  

αποδίδεται ςε δονιςεισ τάςθσ του δεςμοφ -Ν=Ν- και οι κορυφζσ ςτα 1200 cm-1  και 

1266 cm-1  προςδίδονται ςε ταλαντϊςεισ του δεςμοφ -C-N-. Σζλοσ, οι κορυφζσ ςτα 

693 cm-1, και  574 cm-1 οφείλονται ςε  δονιςεισ τάςθσ του δεςμοφ -C-S [40]. 
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Εκτόσ από τθν υπόδειξθ φπαρξθσ του methyl orange,  oι κορυφζσ ςτα 816 

cm-1 και 846 cm-1, μπορεί επιπλζον να αναφζρονται ςε C = CH δονιςεισ λόγω τθσ 

φπαρξθσ του PVA. Θ κορυφι ςτα 1753 cm-1 υποδεικνφει δονιςεισ τάςθσ C = O του 

PLA και θ κορυφι ςτα 1607 cm-1 οφείλεται ςε δονιςεισ τάςθσ του δεςμοφ C=C του 

PVA. Επιπλζον, θ κορυφι ςτα 1088 cm-1 οφείλεται ςτθ δόνθςθ εφελκυςμοφ του C-0-

C τθσ ομάδασ εςτζρων του PLA.  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 8: Αντιςτοίχθςθ κορυφϊν απορρόφθςθσ και δεςμϊν, ςφμφωνα με τθ μζκοδο FTIR  

[40]. 

 

Κυμματαριθμόσ 

κορυφών ( cm-1) 

Δεςμoί Περιγραφή 

1519 C=C-H Δονιςεισ κάμψθσ 
εντόσ του 

επιπζδου   C-H 
1436 

1032 

 

Δονιςεισ 

δακτυλίου, 

Αρωματικζσ 

ομάδεσ 

1007 

846 

816 

1607 -Ν=Ν- Δονιςεισ τάςθσ 

(stretching) 1200 -C-N- 

1266 

693 -C-S 

574 

816 C = CH Δονιςεισ τάςθσ 

(PVA) 846 

1753 C=O Δονιςεισ τάςθσ  

(PLA) 

1088 C-0-C Δόνθςθ 

εφελκυςμοφ 

(PLA) 
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α)              β)  

 

γ)  

 

Εικόνεσ 23 : υντακτικοί τφποι α) Vinyl alcohol,  β) Lactic acid, γ) Μethyl orange 

 

 

 

2.3.3.3 Xαρακτηριςμόσ μικρο-ςφαιριδίων με EDS.  

 

Επιπλζον κρίκθκε απαραίτθτο να διεξαχκεί ποιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ 

κακϊσ και χαρτογράφθςθ των παραγόμενων ςφαιριδίων. Σα δείγματα 

χαρακτθρίςτθκαν με τθ βοικεια φαςματόμετρου ενεργειακισ διαςποράσ ακτίνων Χ 

(EDS), το οποίο ιταν ςυνδεδεμζνο με το SEM. Θ μικροανάλυςθ βαςίςτθκε ςτθ 

ςυλλογι των ακτίνων Χ, που εκπζμπουν τα άτομα του δείγματοσ, όταν 

αποδιεγείρονται μετά από τον βομβαρδιςμό τουσ, από ςτοχευμζνθ δζςμθ 

θλεκτρονίων. Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν, αφοροφν ςτθν επιβεβαίωςθ των 

χθμικϊν ςτοιχείων των δειγμάτων, ςτον ποςοτικό τουσ προςδιοριςμό, κακϊσ και 

ςτθν κατανομι τουσ ςτθν επιφάνεια του δείγματοσ. τισ  εικόνεσ 24 παρακάτω, 

παρουςιάηονται a) θ εικόνα SEM μικροςφαιριδίου PLA πλθρωμζνου με methyl 

orange,  b) μαηί με τθν αντίςτοιχθ χαρτογράφθςθ EDS του αηϊτου, το οποίο 

βρίςκεται ςτο methyl orange και c) τθν ανάλυςθ EDS και ταυτοποίθςθ των 

ςτοιχείων.  
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Εικόνα 24: α) Eικόνα SEM, b)τοιχειακι ανάλυςθ EDS αηϊτου, χαρτογράφθςθ αηϊτου, c) υνολικι 

ςτοιχειακι ανάλυςθ EDS 

 

φμφωνα με τθν παραπάνω εικόνα, θ ανάλυςθ EDS επιβεβαιϊνει ότι τα 

μικροςφαιρίδια αποτελοφνται από άνκρακα και οξυγόνο εξαιτίασ του PLA και του 

methyl orange. Επιπλζον, παρατθρείται θ φπαρξθ Ν και S, ςτοιχεία που αποδίδονται 

μόνο ςτο methyl orange. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν χαρτογράφθςθ του EDS, μπορεί 

να παρατθρθκεί ότι το methyl orange ζχει απορροφθκεί ςτθ μικρο-ςφαίρα λόγω 

του γεγονότοσ ότι θ παρουςία ςτοιχείου Ν καλφπτει ολόκλθρθ τθ μικρό-ςφαίρα. 
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2.4 Μελζτη απελευθζρωςησ δραςτικήσ ουςίασ 

 

2.4.1 Δημιουργία ρυθμιςτικϊν διαλυμάτων 

 

   

τθν παροφςα εργαςία, δθμιουργικθκαν δφο ρυκμιςτικά διαλφματα με pH 

ίςο με 5,4 και 7,4 με ςτόχο να προςομοιάςουν το pH του ςτομάχου και του αίματοσ, 

αντίςτοιχα. Σο pH  του ςτομάχου δεν είναι ςτακερό, αλλά εξαρτάται από το pH του 

γαςτρικοφ οξζοσ, το οποίο επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ το είδοσ 

των τροφϊν που βρίςκονται ςτο ςτομάχι, για αυτό χρθςιμοποιικθκε μια ενδεικτικι 

τιμι pH 5,4. Σα ρυκμιςτικά διαλφματα χρθςιμοποιικθκαν ωσ μζςο διάλυςθσ του 

πολυμεροφσ όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, και παραςκευάςτθκαν ωσ 

εξισ [44]:  

 

Για τθ δθμιουργία των δφο ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων χρθςιμοποιικθκαν τα 

αντιδραςτιρια που φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα, κακϊσ και απιονιςμζνο νερό.  

 

Ονομαςία  Χημικός τύπος  Καθαρότητα  

Ζνυδρο κιτρικό Οξφ C6H8O7*H2O 99,5% 

Ζνυδρο φωςφορικό Νάτριο  Na2HPO4*2H2O 99% 

 
Πίνακασ 9: Αντιδραςτιρια ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων   

 

 

Για τθ δθμιουργία ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ με pH 7,4: ηυγίςτθκαν 44,4975 gr 

φωςφορικοφ νατρίου και διαλφκθκαν, υπό ανάδευςθ και ςε κερμοκραςία 

δωματίου, ςε 2,5 L απιονιςμζνου νεροφ (0,1Μ). Ηυγίςτθκαν 6,3042 gr  κιτρικοφ 

οξζοσ και διαλφκθκαν υπό ανάδευςθ ςε 300 mL απιονιςμζνου νεροφ (0,1Μ). Με τθ 

βοικεια θλεκτρονικοφ πεχάμετρου, μετρικθκε το pH του διαλφματοσ φωςφορικοφ 

νατρίου 9,35 και του κιτρικοφ οξζοσ 2,07. τθ ςυνζχεια, ποςότθτεσ από τα δφο 

διαλφματα αναμίχκθκαν, με ςτόχο τθ δθμιουργία διαλφματοσ με pH 7,4. το 

διάλυμα φωςφορικοφ νατρίου προςτζκθκαν ςτάγδθν και υπό ανάδευςθ 250 ml 

διαλφματοσ κιτρικοφ οξζοσ, ενϊ παράλλθλα λαμβάνονταν μετριςεισ για το pH του 

μίγματοσ.  Ζτςι, δθμιουργικθκαν 2,550 mL ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ με pH 7,4, από 
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τα οποία 50 mL χρθςιμοποιικθκαν για τθ βακμονόμθςθ του φαςματοφωτόμετρου 

υπζρυκρου – ορατοφ και 2,5 L χρθςιμοποιικθκαν ςτθ ςυςκευι διαλυτοποίθςθσ 

διςκίων.  

Για τθ δθμιουργία ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ με pH 5,4, ηυγίςτθκαν 21,3580 gr 

φωςφορικοφ νατρίου και διαλφκθκαν υπό ανάδευςθ ςε 1,2 L απιονιςμζνου νεροφ 

(0,1Μ). Ηυγίςτθκαν 18,9126 gr κιτρικοφ οξζοσ και διαλφκθκαν υπό ανάδευςθ ςε 900 

mL απιονιςμζνου νεροφ (0,1Μ). Ακολουκικθκε θ παραπάνω διαδικαςία και 851 mL 

διαλφματοσ κιτρικοφ οξζοσ – νεροφ προςτζκθκαν ςε 1200 mL διαλφματοσ 

φωςφορικοφ νατρίου, ϊςτε να δθμιουργθκοφν 2,05 L ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ με 

pH 5,4.  Ομοίωσ με πριν, 50 mL διαλφματοσ χρθςιμοποιικθκαν για τθ βακμονόμθςθ 

του φαςματοφωτόμετρου υπζρυκρου – ορατοφ και 2 L χρθςιμοποιικθκαν ςτθ 

ςυςκευι διαλυτοποίθςθσ διςκίων. 

 

2.4.2 Βαθμονόμηςη του UV 

 

 

Προκειμζνου να ποςοτικοποιθκεί θ ςυγκζντρωςθ του methyl orange ςτα 

δείγματα ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, χρθςιμοποιικθκε το φαςματοφωτόμετρο  

υπζρυκρθσ – ορατισ ακτινοβολίασ UV-IR Jasco V-630. Για τθ βακμονόμθςθ του 

φαςματοφωτόμετρου δθμιουργικθκαν δζκα διαλφματα buffer – methyl orange με 

διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ (πζντε για κάκε pH), ςφμφωνα με τον πίνακα 10 

παρακάτω [45].   

Θ ακτινοβολία που χρθςιμοποιικθκε ςτο φαςματοφωτόμετρο, επιλζχκθκε 

να ανικει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ, από 350 nm ζωσ 550 nm. τθν πράξθ, θ 

μζγιςτθ τιμι απορρόφθςθσ του φωτόσ για το methyl orange αντιςτοιχεί ςτα 463 

nm, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία [41]. Αυτό το μικοσ κφματοσ αντιςτοιχεί ςε 

θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία που απορροφάται από τα μόρια τθσ ουςίασ, τθ 

ςυγκζντρωςθ τθσ οποίασ κζλουμε να μετριςουμε 
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        Πίνακασ 10: Δεδομζνα δθμιουργίασ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων 

 

Προςτζκθκαν 0,005 gr methyl orange ςε 500 ml ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ και 

με διαδοχικζσ αραιϊςεισ, δθμιουργικθκαν οι παραπάνω ςυγκεντρϊςεισ 

(Molarities), του πίνακα 10. τθ ςυνζχεια, κάκε δείγμα ςαρωνόταν με ακτινοβολία 

ςε μικθ κφματοσ από 350 μζχρι 550 nm και καταγραφόταν θ τιμι τθσ μζγιςτθσ 

ζνταςθσ (ςτα 463 nm).  

Από τισ τιμζσ του πίνακα 10 παραπάνω, δθμιουργικθκαν τα διαγράμματα 

βακμονόμθςθσ και με γραμμικι παρεμβολι προζκυψαν οι γραμμικζσ εξιςϊςεισ 

βακμονόμθςθσ για τα δφο pH, που ςτθ ςυνζχεια κα μετατρζπουν τθ μετροφμενθ 

ζνταςθ ςε ςυγκζντρωςθ.  
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Διαγράμματα 5: :Καμπφλεσ βακμονόμθςθσ , Α) pH 5,4 και Β) pH 7,4   

 

 

Α 

Β 
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Από όπου παρατθροφμε ότι θ καμπφλθ βακμονόμθςθσ για το ρυκμιςτικό διάλυμα 

με pH 5,4 δίνει τθν εξίςωςθ βακμονόμθςθσ : 

 

       

 

ενϊ θ καμπφλθ βακμονόμθςθσ για το ρυκμιςτικό διάλυμα με pH 7,4 δίνει τθν 

εξίςωςθ βακμονόμθςθσ:  

 

 

 

 

 

2.4.3  Δημιουργία διςκίων 

 

Σο επόμενο τμιμα τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ περιελάμβανε τθ 

δθμιουργία διςκίων, από το μικροδομθμζνο υλικό που ιταν ςε μορφι ςκόνθσ.    

Προκειμζνου να ςυγκεντρωκεί κατάλλθλθ ποςότθτα υλικοφ, επαναλιφκθκε πολλζσ 

φορζσ θ βζλτιςτθ πειραματικι διαδικαςία που περιγράφεται ςτθ παράγραφο 2.3.1 , 

ϊςτε να  ςυγκεντρωκοφν 10 gr υλικοφ.  

Προκειμζνου θ ςκόνθ που παράχκθκε να τροποποιθκεί ςε κακοριςμζνο 

ςχιμα, χρθςιμοποιικθκε θ ςυςκευι διςκιοποίθςθσ MINIPRESS MII, 186. Ζτςι, για τθ 

δθμιουργία κάκε διςκίου ειςάγονταν 0,238 ± 0,001 gr του παραγόμενου υλικοφ 

ςτθν κυλινδρικι κοιλότθτα τθσ ςυςκευισ, θ οποία ςυνδζεται με δφο 

αντιδιαμετρικζσ δοκοφσ πίεςθσ, που ςυμπίεηαν τθ ςκόνθ, δθμιουργοφςαν το διςκίο 

και φςτερα απομακρφνονταν.  

Α)       y = 0,04235 x  – 0,00211  

Β)       y = 0,04384 x – 0,00239 
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Εικόνα 25  Διαδοχικά ςτιγμιότυπα τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ διςκίων 

 

Προσ πειραματικι επιβεβαίωςθ, θ μελζτθ διαλυτοποίθςθσ διςκίων – 

απελευκζρωςθσ methyl orange που ακολοφκθςε, επαναλιφκθκε 3 φορζσ για κάκε 

ζνα από τα 2 είδθ ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, ςυνεπϊσ χρειάςτθκε να 

δθμιουργθκοφν 6 διςκία προσ μελζτθ και 10 ακόμα ωσ δοκιμαςτικά. 

Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ ςκλθρότθτα του διςκίου -ςυνεπϊσ θ δφναμθ 

κραφςθσ, θ μάηα κακϊσ και τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του, επθρεάηουν τθν 

ταχφτθτα διάλυςθσ του. Επομζνωσ ιταν απαραίτθτο, και τα 6 διςκία να ζχουν 

πανομοιότυπεσ τιμζσ ςτα παραπάνω χαρακτθριςτικά. Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι 

οι βιβλιογραφικζσ τιμζσ για τθ δφναμθ κραφςθσ των διςκίων δίνεται ςτα 80N με 

100Ν για βραδεία αποδζςμευςθ [32]. Για να επιτευχκεί αυτό, χρειάςτθκε να 

δθμιουργθκοφν δοκιμαςτικά διςκία, τα οποία μζςω τθσ ςυςκευι μζτρθςθσ 

ςκλθρότθτασ διςκίων ζςπαγαν με αυτόματθ ζνδειξθ τθσ δφναμθσ κραφςθσ. Με 

κατάλλθλεσ μεταβολζσ τθσ μάηασ του υλικοφ προσ διςκιοποίθςθ, αλλά με ςτακερι 

τελικι απόςταςθ των δοκϊν πίεςθσ, προςδιορίςτθκε θ κατάλλθλθ ποςότθτα υλικοφ 

που δθμιουργεί διςκία με δφναμθ κραφςθσ ςτα 90Ν.  Ζτςι ιταν δυνατό να 

κακοριςτεί θ ςχζςθ μάηασ - γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν - δφναμθσ κραφςθσ, 

δεδομζνα τα οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκοφν για τθ παραςκευι των τελικϊν 6 

διςκίων 

Σα ακριβι χαρακτθριςτικά των διςκίων που δθμιουργικθκαν φαίνονται ςτον 

παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακασ 11 : Χαρακτθριςτικά παραγόμενων διςκίων 

 

 

Σζλοσ, τα 6 διςκία που προορίηονταν για μελζτθ τθσ αποδόμθςθσ τουσ και 

ςυνεπϊσ αποδζςμευςθσ του methyl orange, αποκθκεφτθκαν ςτθ κατάψυξθ (ςτουσ -

20°C) για 1 θμζρα, ζωσ ότου ρυκμιςτοφν κατάλλθλα οι ςυνκικεσ διαλυτοποίθςθσ.  

 

 

Εικόνα 26: Φωτογραφία παραγόμενου διςκίου, μετά τθ κραφςθ του 

 

2.4.4 υνθήκεσ διαλυτοποίηςησ διςκίων 

 

ε αυτό το ςτάδιο τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, χρθςιμοποιικθκε θ 

ςυςκευι διαλυτοποίθςθσ διςκίων Semi- Automated Dissolution Test Instrument PT-

DT70 τθσ PHARMA TEST. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι περιλαμβάνει επτά δοχεία μζςα 

ςτα οποία γίνεται θ διαλυτοποίθςθ, ζξι από τα οποία χρθςιμοποιικθκαν. Οι 

ςυνκικεσ διαλυτοποίθςθσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
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Δοχείο Όγκοσ 

ρυθμιςτικοφ 

διαλφματοσ 

(ml) 

Θερμοκραςία 

ρυθμιςτικοφ 

διαλφματοσ 

(±0.5 °C) 

υχνότητα 

περιςτροφήσ 

ζλικα 

(rpm) 

pH 

ρυθμιςτικοφ 

διαλφματοσ 

(±0.1) 

 

1 500 37.0 20 5.4 

2 500 37.0 20 5.4 

3 500 37.0 20 5.4 

4 500 37.0 20 7.4 

5 500 37.0 20 7.4 

6 500 37.0 20 7.4 

 

Πίνακασ12: Σιμζσ παραμζτρων διαλυτοποίθςθσ 

           

Όταν ρυκμίςτθκαν οι παραπάνω ςυνκικεσ και οι χρόνοι δειγματολθψίασ τθσ 

πρϊτθσ θμζρασ, τα διςκία ειςιχκθςαν ςτα δοχεία και άρχιςε θ διαλυτοποίθςθ τουσ. 

ε κακοριςμζνουσ χρόνουσ, μία ποςότθτα 5 ml δείγματοσ λαμβανόταν αυτόματα 

μζςω αντλίασ, τοποκετοφνταν ςε δειγματολθπτικά γυάλινα φιαλίδια, εξετάηονταν 

ςτο UV και ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφονταν ςτο δοχείο πριν τθν επόμενθ 

δειγματολθψία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο ρυκμόσ ανάδευςθσ ιταν ιπιοσ, 

προκειμζνου να μθν επθρεάςει το ρυκμό διαλυτοποίθςθσ, αλλά και να 

ομογενοποιιςει το διάλυμα.   

             

 

Εικόνα 27: χθματικι απεικόνιςθ τθσ ςυςκευισ διαλυτοποίθςθσ διςκίων [43]. 
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2.4.5 Διαγράμματα απελευθζρωςησ δραςτικήσ ουςίασ 

 

Θ μελζτθ απελευκζρωςθσ πραγματοποιικθκε για διάςτθμα 30 θμερϊν. 

Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των θμερϊν, λαμβάνονταν δείγματα ςε χρονικά 

διαςτιματα, που φαίνονται ςτα παρακάτω διαγράμματα απελευκζρωςθσ.  

Για το ρυκμιςτικό διάλυμα που προςομοιάηει το pH του ςτομάχου (5,4), 

λιφκθςαν τα παρακάτω διαγράμματα. 

 

Διάγραμμα 7: Διάγραμμα απελευκζρωςθσ methyl orange από πολυμερικζσ μικρόςφαιρεσ, ςε 

ρυκμιςτικό διάλυμα με pH 5,4. 

 

 

Για το ρυκμιςτικό διάλυμα που προςομοιάηει το pH του αίματοσ  (7,4), λιφκθςαν τα 

παρακάτω διαγράμματα 
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Διάγραμμα 8: Διάγραμμα απελευκζρωςθσ methyl orange από πολυμερικζσ μικρόςφαιρεσ, ςε 

ρυκμιςτικό διάλυμα με pH 7,4. 

 

 

 τα παραπάνω διαγράμματα παρατθρείται παρόμοιο προφίλ 

απελευκζρωςθσ, ςτο οποίο διακρίνονται διαφορετικζσ φάςεισ αποδζςμευςθσ.  

Αρχικά, για χρόνουσ από 0 μζχρι περίπου 50 ϊρεσ παρατθρείται μια ‘ςτιγμιαία’ 

αποδζςμευςθ (burst release), θ οποία πικανϊσ οφείλεται ςτθν ταχεία 

απελευκζρωςθ μορίων δραςτικισ ουςίασ που βρίςκονται κοντά ςτθ διεπιφάνεια 

πολυμεροφσ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ [16]. Θ δεφτερθ φάςθ τθσ απελευκζρωςθσ 

φαίνεται να ξεκινάει περίπου 50 ϊρεσ μετά και να παρουςιάηει ζναν πιο ςτακερό 

ρυκμό. τθ φάςθ αυτι, πικανϊσ ζχει αρχίςει θ διάχυςθ τθσ δραςτικισ ουςίασ μζςω 

πόρων του πολυμεροφσ, θ οποία ςυνοδεφεται με ταυτόχρονθ υδρόλυςθ του 

πολυμεροφσ *7+. Σελικά ο ρυκμόσ αποδζςμευςθσ παρουςιάηει πολφ μικρζσ 

διακυμάνςεισ  μετά από 400h (16 θμζρεσ). 
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 Προκειμζνου να εξεταςτεί εάν το pH του μζςου διάλυςθσ παίηει κάποιο 

ρόλο ςτθ διάχυςθ τθσ δραςτικισ ουςίασ από το πολυμερζσ, ςυγκρίκθκαν τα 

διαγράμματα απελευκζρωςθσ για τα δφο pH. Ακολουκεί το διάγραμμα ςφγκριςθσ 

των δφο ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, κακϊσ και μία μεγζκυνςθ του, που αφορά τα 

δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν ςτουσ υπολογιςμοφσ.  

 

Διάγραμμα9 : υγκριτικό διάγραμμα απελευκζρωςθσ methyl orange από πολυμερικζσ μικρόςφαιρεσ, 

ςε ρυκμιςτικά διαλφματα  με pH 5,4 και 7,4. 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα, παρατθρείται ζνασ κοινόσ ρυκμόσ μεταβολισ 

κατά τθ διάρκεια του φαινομζνου ‘burst release’, ενϊ διαφοροποιείται ςθμαντικά 

ςτθ ςυνζχεια, μζχρι περίπου τισ 500h (20 θμζρεσ).  

Ακολουκεί ο υπολογιςμόσ τθσ κλίςθσ διαγραμμάτων από 45h ζωσ 160h, 

ϊςτε να προςδιοριςτεί και να ςυγκρικεί ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ για τα 

διαφορετικά ρυκμιςτικά διαλφματα.   
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    pH 5,4 

  

    
 
 (
  
  )

  
 
     

      
             

 

    pH 7,4 

   

  
 
 (
  
  )

  
 
     

      
             

 

 

 υνεπϊσ παρατθρείται ότι ςτο περιβάλλον προςομοίωςθσ του pH του 

ςτομάχου, ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ για ςυγκεκριμζνο διάςτθμα είναι 0,0956 h-1, 

ενϊ ςτο περιβάλλον προςομοίωςθσ του pH του αίματοσ είναι 0,0260  h-1, ποςό 

ςθμαντικά μικρότερο. Οδθγοφμαςτε, λοιπόν, ςτο ςυμπζραςμα πωσ το pH του 

μζςου διαλυτοποίθςθσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο προφίλ απελευκζρωςθσ τθσ 

δραςτικισ ουςίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το όξινο pH του μζςου διαλυτοποίθςθσ, 

επιταχφνει τθ διαδικαςία απελευκζρωςθσ τθσ ενκυλακωμζνθσ ουςίασ [44].  

 

2.4.6 Μοντελοποίηςη κινητικήσ απελευθζρωςησ δραςτικήσ ουςίασ 

 

Οι κλαςςικζσ εξιςϊςεισ που περιγράφουν τθν απελευκζρωςθ ενόσ φαρμάκου 

από το πολυμερζσ, όπωσ θ εξίςωςθ Korsmeyer-Peppas [20] που περιγράφεται ςτθ 

κεωρία, μποροφν να εφαρμοςτοφν για να περιγράψουν το μοντζλο τθσ απελευκζρωςθσ 

του methyl orange από  τα μικρο-ςφαιρίδια, ςυντεκειμζνα ςε μορφι διςκίου. Με 

διαδοχικοφσ υπολογιςμοφσ ζχουμε:  

 

  

  
 = α     => 

log( 
  

  
 )= log (α) * log(    ) =log(a) + nlog(t)  

άρα για c= ln(a), ζχουμε 

  log( 
  

  
 ) = c + n log(t)           
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Για τθ δθμιουργία του παρακάτω διαγράμματοσ χρθςιμοποιοφνται 

δεδομζνα από τθν απελευκζρωςθ methyl orange ςε ρυκμιςτικό διάλυμα 

προςομοίωςθσ του pH του ςτομάχου.  

 

 

Μοντζλο 

προςομοίωςησ 

Γραμμική εξίςωςη Διάγραμμα 

x άξονασ y άξονασ 

Korsmeyrer - Peppas log( 
  

  
 ) = c + n log(t) Log (t) log( 

  

  
 ) 

 

 

a 
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Διαγράμματα 10 : Γραμμικι παρεμβολι πειραματικϊν δεδομζνων ςτο μοντζλο Korsmeyrer – Peppas, 

a) pH 5,4 b) pH 7,4 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατθρείται πωσ το μοντζλο Korsmeyer-Peppas 

επιβεβαιϊνεται από τα δεδομζνα απελευκζρωςθσ του methyl orange από τα μικρο-

ςφαιρίδια, ςε pH με τιμζσ 5,4 και 7,4 ςυντεκειμζνα ςε μορφι διςκίου.  

 

 

2.4.7 Υπολογιςμόσ εκθζτη τησ απελευθζρωςησ (n) 

 

Ο εκκζτθσ απελευκζρωςθσ (n), του μοντζλου Korsmeyer-Peppas,  

  

  
 = α    

υποδεικνφει τον μθχανιςμό απελευκζρωςθσ του φαρμάκου και για να 

προςδιοριςτεί χρθςιμοποιοφνται όςα ςτοιχεία των διαγραμμάτων 7 και 8, 

ικανοποιοφν τθ ςυνκικθ  
  

  
< 0,6 [20]. το παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα 

κανονικοποιιμενα δεδομζνα απελευκζρωςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν εξίςωςθ που τα 

περιγράφει.  φμφωνα με τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ απελευκζρωςθσ, του μοντζλου 

b 
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και του παρακάτω διαγράμματοσ προκφπτει για τον εκκζτθ απελευκζρωςθσ, ότι 

n=0,34 για το pH 5,4 και n= 0,38 για το pH 7,4.  

 

 

 

Διάγραμματα11.: Εκκετικι προςζγγιςθ δεδομζνων αποδζςμευςθσ, υπολογιςμόσ εκκζτθ 

απελευκζρωςθσ (n), για α) pH 5,4 και β) pH 7,4. 

 a 

 b 
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Σα αντίςτοιχα διαγράμματα, για τθν απελευκζρωςθ του methyl orange από 

τα  υπόλοιπα 4 διςκία, βρίςκονται ςτο παράρτθμα.  

 

 

2.5  φνοψη και ςυμπεράςματα 

 

2.5.1 φνοψη και ςυμπεράςματα μελζτησ ςφνθεςησ μικρο-ςφαιριδίων 

 

Αρχικόσ ςτόχοσ των πειραμάτων ιταν να δθμιουργθκοφν ςφαιρικζσ μικροδομζσ 

από PLA, μζςα ςτισ οποίεσ βρίςκεται ενκυλακωμζνθ θ ουςία methyl orange,  με τθ 

μζκοδο του διπλοφ γαλακτϊματοσ (W/O/W). τθ ςυνζχεια το ενδιαφζρον 

επικεντρϊκθκε ςτθ μείωςθ τόςο τθσ διαςποράσ του μεγζκουσ των ςφαιριδίων, όςο 

και τθσ διαμζτρου τουσ. Για τον ςκοπό αυτό μελετικθκαν: 1) το εφροσ ιςχφοσ των 

υπεριχων  που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςτάδιο τθσ γαλακτωματοποίθςθσ, 2) ο  

χρόνοσ ζκκεςθσ ςε υπζρθχουσ, και τζλοσ 3) θ επίδραςθ τθσ ποςότθτασ τθσ 

επιφανειοδραςτικισ ουςίασ (PVA). Οι βζλτιςτεσ τιμζσ που προζκυψαν ζπειτα από 

τθν επεξεργαςία των δεδομζνων, είναι P=220 W, t=35 sec, Mpva=2,0 gr αντίςτοιχα. 

Προςδιορίςτθκαν, λοιπόν, οι τιμζσ των τριϊν μεγεκϊν που επθρεάηουν το μζγεκοσ 

των ςωματιδίων και κάκε τιμι που επιλεγόταν, χρθςιμοποιοφνταν ςτουσ επόμενουσ 

κφκλουσ πειραμάτων, με ςτόχο τθν επιλογι τθσ επόμενθσ, με τθ παραδοχι ότι θ 

τιμι τθσ κάκε μιασ δεν επθρζαηε τισ υπόλοιπεσ.   

Ακόμα, προζκυψαν ςυμπεράςματα ςχετικά με τον μθχανιςμό δθμιουργίασ των 

ςφαιριδίων. φμφωνα με αυτά, αρχικά δθμιουργοφνται  μεγάλεσ ςφαίρεσ, από τθ 

διάςπαςθ των οποίων προκφπτουν μικρότερεσ. Σαυτόχρονα, επιφανειοδραςτικι 

ζνωςθ καλφπτει τθν επιφάνεια των ςφαιριδίων, αποτρζποντασ τθν επαναςφνδεςθ 

τουσ [34].  υνεπϊσ, μικρά ποςά ιςχφοσ ι μικρά χρονικά διαςτιματα ζκκεςθσ, δεν 

επαρκοφν για τθν ανάμειξθ των φάςεων και τθ δθμιουργία ςφαιριδίων, ενϊ μεγάλα 

ποςά, αν και αρχικά είναι υπεφκυνα για τθ δθμιουργία μικρϊν ςφαιρϊν, ςτθ 

ςυνζχεια τισ καταςτρζφουν. Από τθ μελζτθ αυτι παρατθρικθκε μια ςταδιακι 

μείωςθ τόςο του μεγζκουσ τθσ διαμζτρου όςο και τθσ κατανομισ τουσ.  Θ τάξθ 
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μεγζκουσ των περιςςότερων ςφαιριδίων ζπεςε από 10-20 μm ςτα 1-5 μm, με 

παράλλθλθ δθμιουργία ςφαιριδίων ςτθν κλίμακα των νανομζτρων.

 Παρατθρικθκε λοιπόν, ότι ςφμφωνα με τθ βζλτιςτθ διαδικαςία ςφνκεςθσ, 

δεν υπάρχουν ςφαιρίδια διαμζτρου μεγαλφτερθσ των 15 μm. Σο μεγαλφτερο 

ποςοςτό των ςφαιριδίων βρίςκεται ανάμεςα ςτα 1-5 μm, και υπάρχει ζνα μεγάλο 

ποςοςτό ςφαιριδίων ςτθ κατθγορία των <1 μm.  

Όςον αφορά ςτον χαρακτθριςμό των μικρο - ςφαιριδίων με FTIR, 

παρατθροφνται χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ απορρόφθςθσ ςτθ φαςματικι περιοχι 

από τα 574 cm-1 εωσ τα 1700 cm-1, οι οποίεσ αποδίδονται ςτθν φπαρξθ methyl 

orange, ενϊ παράλλθλα παρατθροφνται κορυφζσ που αναφζρονται ςτθν φπαρξθ 

δεςμϊν που αντιςτοιχοφν ςτο PVA και το PLA.  

Σζλοσ, θ ανάλυςθ με EDS επιβεβαιϊνει ότι τα μικροςφαιρίδια αποτελοφνται 

από άνκρακα και οξυγόνο εξαιτίασ του PLA και του methyl orange. Παρατθρϊντασ 

τθ  χαρτογράφθςθ του EDS, μπορεί να παρατθρθκεί ότι το methyl orange ζχει 

απορροφθκεί ςτθ μικρο-ςφαίρα λόγω του γεγονότοσ ότι θ παρουςία ςτοιχείου Ν 

καλφπτει ολόκλθρθ τθ μικρό-ςφαίρα 

 

2.5.2 φνοψη και ςυμπεράςματα μελζτησ απελευθζρωςησ 

 

Σο παραγόμενο υλικό μορφοποιικθκε κατάλλθλα, ςε ςχιμα διςκίων και 

αφοφ δθμιουργικθκαν τα κατάλλθλα ρυκμιςτικά διαλφματα -μζςα ςτα οποία 

ζλαβε χϊρα θ διαλυτοποίθςθ- μελετικθκε το προφίλ αποδζςμευςθσ.  

τα διαγράμματα απελευκζρωςθσ, παρατθρικθκε παρόμοιο προφίλ το 

οποίο  αποτελείται μια ‘ςτιγμιαία’ αποδζςμευςθ (burst release), ακολουκοφμενθ 

από απελευκζρωςθ που παρουςιάηει ζναν πιο ςτακερό ρυκμό. τθ φάςθ αυτι, 

πικανϊσ ζχει αρχίςει θ διάχυςθ τθσ δραςτικισ ουςίασ μζςω πόρων του 

πολυμεροφσ, θ οποία ςυνοδεφεται με ταυτόχρονθ υδρόλυςθ του πολυμεροφσ. 

Σελικά ο ρυκμόσ αποδζςμευςθσ ςτακεροποιείται μετά από 16 θμζρεσ. 

Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι ςτο περιβάλλον προςομοίωςθσ του pH του 

ςτομάχου, ο ρυκμόσ απελευκζρωςθσ ιταν μεγαλφτεροσ από τον αντίςτοιχο ρυκμό 

ςτο περιβάλλον προςομοίωςθσ του pH του αίματοσ. υνεπϊσ το pH του μζςου 
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διαλυτοποίθςθσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο προφίλ απελευκζρωςθσ τθσ δραςτικισ 

ουςίασ. 

τθ ςυνζχεια, χρθςιμοποιικθκε το μοντζλο Korsmeyer-Peppas, για τθν 

περιγραφι του ρυκμοφ απελευκζρωςθσ, το οποίο υπζδειξε τθν απελευκζρωςθ του 

methyl orange από τα μικρο-ςφαιρίδια, ςε pH 5,4 και 7,4 ςυντεκειμζνα ςε μορφι 

διςκίου. 

Σζλοσ, υπολογίςτθκε ο εκκζτθσ τθσ απελευκζρωςθσ (n), ο οποίοσ 

υποδεικνφει τον κφριο μθχανιςμό απελευκζρωςθσ. Όπωσ προζκυψε, και για τα δφο 

ρυκμιςτικά διαλφματα, εφόςον n<0,5 ο κφριοσ μθχανιςμόσ είναι απελευκζρωςθ με 

διάχυςθ (Fickian release), που είναι εν γζνει ο μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ 

φαρμάκου από αλειφατικοφσ πολυεςτζρεσ [6]. 

Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ μελζτθ απελευκζρωςθσ επαναλιφκθκε τρεισ 

φορζσ για κάκε ρυκμιςτικό διάλυμα, προσ επιβεβαίωςθ των πειραματικϊν 

αποτελεςμάτων. 

 

 

2.6  Μελλοντική Ζρευνα 

 

 Θ παροφςα εργαςία κα μποροφςε να επεκτακεί προσ τθν κατεφκυνςθ 

ποςοτικοποίθςθσ και αφξθςθσ τθσ δραςτικισ ουςίασ που εγκλείεται ςτισ 

πολυμερικζσ μικρόςφαιρεσ. Είναι ςθμαντικό να αυξθκεί το ποςοςτό ενκυλάκωςθσ 

τθσ δραςτικισ ουςίασ, ϊςτε να αξιοποιθκεί όςο το δυνατόν μεγαλφτερο μζροσ του 

φαρμάκου.  

 Επιπλζον, κα ιταν χριςιμο να μελετθκεί κάποια φαρμακευτικι ουςία αντί 

του methyl orange, κακϊσ οι αλλθλεπιδράςεισ φαρμάκου – πολυμεροφσ μποροφν 

να μεταβάλουν ςθμαντικά το προφίλ απελευκζρωςθσ [7].  

 Ακόμα, κα ιταν χριςιμο να υπάρξει περαιτζρω μείωςθ του μεγζκουσ των 

παραγόμενων ςφαιριδίων ςτθ κλίμακα των νανομζτρων, ϊςτε να αξιοποιθκοφν 

ακόμα περιςςότερο οι ιδιότθτεσ των φορζων [40].  

 Mια πλθρζςτερθ μελζτθ κα ιταν καλό να περιελάμβανε τθν εξζταςθ 

αποδζςμευςθσ του φαρμάκου ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ καλλιζργειασ 

χρθςιμοποιϊντασ κυτταρικζσ ςειρζσ. Είναι ςθμαντικό, ο ρυκμόσ αποδζςμευςθσ να 
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μελετθκεί  τόςο ςτο κρεπτικό μζςο τθσ καλλιζργειασ όςο και ςτο εςωτερικό των 

ίδιων των  κυττάρων [13].   

 Σζλοσ, κα παρουςίαηε ενδιαφζρον, εάν το παραγόμενο υλικό μποροφςε να 

τροποποιθκεί ωσ ‘νιμα’ για τθ τροφοδοςία τριςδιάςτατου εκτυπωτι, από τον οποίο 

κα προζκυπταν εξατομικευμζνα διςκία ελεγχόμενθσ αποδζςμευςθσ.  
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2.7 Παράρτημα 

 

1. Επιπλζον διαγράμματα απελευθζρωςησ 

 

Προκειμζνου να εξεταςτεί εάν τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ απελευκζρωςθσ που 

παρουςιάςτθκαν, είναι επαναλιψιμα, θ μελζτθ ζγινε ακόμα δφο φορζσ. Παρακάτω 

παρουςιάηονται τα αντίςτοιχα διαγράμματα απελευκζρωςθσ ςε ζνα κοινό διάγραμμα.   

 

 Διάγραμμα απελευθζρωςησ methyl orange από πολυμερικζσ μικρόςφαιρεσ, ςε ρυθμιςτικό διάλυμα 

με pH 5,4. 
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Διάγραμμα απελευκζρωςθσ methyl orange από πολυμερικζσ μικρόςφαιρεσ, ςε ρυκμιςτικό διάλυμα 

με pH 7,4. 

 

2. Αρχικά  πειράματα με χρήςη λουτροφ υπερήχων  

 

Θ παρακάτω περιγραφι αφορά προγενζςτερεσ  πειραματικζσ διαδικαςίεσ, όπου 

γινόταν χριςθ λουτροφ υπεριχων αντί του probe. 

1)50 mg methyl orange προςτζκθκαν ςε 1ml νεροφ και αναδεφτθκαν ζωσ τθ πλιρθ διάλυςθ  

2) 0,1 mg PLA διαλφκθκαν ςε 1 mL διχλωρομεκανίου  

3)0,2 gr PVA προςτζκθκαν ςε 20ml νεροφ και ανεδεφτθκαν μζχρι τθν πλιρθ διάλυςθ 

Σο τελικό διάλυμα εκτζκθκε ςε υπεριχουσ για 60sec , με ενδιάμεςθ παφςθ 15sec ϊςτε να 

μθν αφεκεί να ανζβει θ κερμοκραςία του. τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ανάδευςθ για 5 ϊρεσ, 

ϊςτε να εξατμιςτεί το διχλωρομεκάνιο και ςυνεπϊσ να αποκτιςουν τα ςφαιρίδια μια 

ςτακερθ δομι. Σζλοσ ακολοφκθςε φυγοκζντρθςθ του διαλφματοσ και ζκπλυςθ των 

ςφαιριδίων με νερό.Σο τελικό προϊόν τοποκετικθκε ςε ξθραντιρα για 5 θμζρεσ και 
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ακολοφκθςε θ λιψθ εικόνων από το θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ. Παρακάτω 

παρουςιάηονται μερικζσ χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ δειγμάτων. 

 

             

                

 Εικόνεσ από το ηλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςησ, ςφμφωνα με τη πρϊτη ςειρά πειραμάτων 

 

Από τισ εικόνεσ του SEM, παρατθρείται ότι ζχουν δθμιουργθκεί ςφαιρικζσ δομζσ 

τθσ τάξθσ των –μm, ενϊ παράλλθλα παρατθρείται ότι υπάρχουν περιοχζσ ςτθν επιφάνεια 

του δζιγματοσ που είναι άμορφεσ. Ακολουκεί θ ανάλυςθ και ποςοτικοποίθςθ τθσ 

διαμζτρου των ςφαιριδίων.  
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Διάγραμμα 1: Κατανομή μεγζθουσ ςφαιριδίων, ςφμφωνα με τη πρϊτη ςειρά πειραμάτων 

Πιο ςυγκεκριμζνα μετρικθκε θ διάμετροσ 200 ςωματιδίων από 5 περιοχζσ δφο δειγμάτων 

και  παρατθρικθκε ότι θ διάμετροσ των περιςςότερων ςφαιριδίων είναι από 10μm μζχρι 

15μm.  

-Τπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία ςφαιριδίων, τα οποία ανικουν ςε κατθγορίεσ μεγεκϊν 20-

50μm, επομζνωσ ευρεία κατανομι. 

- Δεν ζχουν δθμιουργθκεί ςφαιρίδια με διάμετρο μικρότερθ του 1μm. 

 

3. Διάδοςη ςφαλμάτων  

τθ παροφςα εργαςία, θ άμεςθ μζτρθςθ κάποιων μεγεκϊν χρθςιμεφει ςτον ζμμεςο 

υπολογιςμό κάποιων άλλων μεγεκϊν με τθ χριςθ γνωςτϊν τφπων [47]. Σα ςφάλματα των 

δεφτερων μεγεκϊν υπολογίηονται μζςω του γενικοφ τφπου διάδοςθσ ςφαλμάτων  

 

Όπου δλ είναι το ςφάλμα τθσ ποςότθτασ λ, θ οποία  εξαρτάται από τισ παραμζτρουσ  

x,y,z,... των οποίων τα αντίςτοιχα ςφάλματα είναι  δx, δy, δz,.. . 
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Μζθοδοσ ελαχίςτων τετραγώνων   

τισ περιπτϊςεισ που χρειάςτθκε να προςαρμοςτεί θ καλφτερθ δυνατι καμπφλθ (fitting) ςε 

δεδομζνα διαγραμμάτων, χρθςιμοποιικθκαν  μακθματικζσ μεκόδοι από το πρόγραμμα 

επεξεργαςίασ. τθν περίπτωςθ τθσ ευκείασ ι αναμενόμενθ μορφι είναι  y=A+Bx, όπου  

,  ,  

Ν: αρικμόσ μετριςεων με αποτελζςματα xi και yi με ςφάλματα δx και δy αντίςτοιχα.Σα 

αντίςτοιχα ςφάλματα υπολογίςτθκαν από  

    ,    ,   . 
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